
 
 
 
 
 

 

Grupo CCR conclui instalação de botões interativos para o Programa “Aperte para 
Educar” nas praças de pedágio da CCR SPVias 

 

A ampliação do projeto permitirá que os motoristas que trafegam pelo oeste paulista possam 
doar parte do troco às ações apoiadas pelo Instituto Ayrton Senna 

 

São Paulo, 03 de agosto de 2018 - O Grupo CCR, em parceria com o Instituto Ayrton 
Senna, e com apoio do Governo do Estado por meio da ARTESP, concluiu a instalação dos 
botões de doação do programa “Aperte para Educar”, nas cancelas de seis praças de 
pedágio da CCR SPVias, no interior de São Paulo. A iniciativa permitirá que motoristas, que 
passam pelas praças de pedágio de Quadra, Itatinga, Gramadão, Iaras, Buri e Avaré, 
possam doar parte do troco para ações e projetos de educação promovidos pela instituição 
filantrópica. 

Todas as doações precisam ser feitas voluntariamente pelos motoristas que apertarem o 
botão instalado nas cabines manuais. Este valor pode variar entre R$ 0,10 e R$ 0,40 e será 
encaminhado diretamente para o Instituto Ayrton Senna, que ficará responsável pela gestão 
e manejo dos projetos indicados. A expectativa é que o projeto continue sua expansão para 
todas as concessionárias do grupo. 

“Por quase duas décadas de atuação, o Grupo CCR e, posteriormente, o Instituto CCR, tem 
apoiado uma série de projetos de estímulo à educação, esporte, saúde e cidadania em todas 
as regiões em que atua em todo o País. O Aperte para Educar é mais uma iniciativa que 
reforça o nosso compromisso em colaborar com esses valores. Acreditamos que ações 
como esta fazem a diferença na nossa sociedade e promovem o engajamento e o 
desenvolvimento das comunidades que atuamos”, afirmou o Presidente do Grupo CCR, 
Leonardo Vianna.  

Antes de entrar em pleno funcionamento, o programa passou por fase piloto, operando em 
regime parcial em apenas uma cabine na praça de pedágio de Itapevi, no sentido Oeste da 
rodovia Castello Branco, na região metropolitana da cidade São Paulo. Após a 
implementação total da ação na CCR ViaOeste, o “Aperte para Educar”, cumpre uma nova 
etapa, ampliando as operações para todas as praças de pedágio da CCR AutoBAn, e agora 
estende sua atuação para a CCR SPVias.  

  

Sobre a CCR: Uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina, a CCR está 
presente no Novo Mercado da B3 e conta com o reconhecimento do mercado nacional e internacional, sobretudo, 
pela adoção constante das mais rígidas regras de governança corporativa, reunidas em seu Programa de Integridade 
e Conformidade. Fundado em 1999, o Grupo CCR atua, por meio de quatro divisões, em concessões de rodovias, 
mobilidade urbana e aeroportos em cinco países. São elas: CCR Rodovias BR, CCR Rodovias SP, CCR Mobilidade 
e CCR Aeroportos. Opera, ainda, em negócios correlatos, como no setor de transmissão de dados de alta 
capacidade por meio da Samm, bem como em outras empresas de serviços aeroportuários, por meio de sua 
empresa TAS, presente em oito aeroportos nos Estados Unidos. Contando com aproximadamente 12 mil 
colaboradores, a empresa é signatária do Pacto Global da ONU desde 2011 e está presente na carteira do ISE 
(Índice de Sustentabilidade Empresarial) pelo sétimo ano consecutivo. Conta, ainda, com o Instituto CCR por meio do 
qual promove projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos levando desenvolvimento social para milhares de 
pessoas. Mais informações em www.grupoccr.com.br. 
 

http://grupoccr.com.br/grupo-ccr/sobre-o-grupo-ccr
http://www.grupoccr.com.br/


 
 
 
 
 

 

Sobre o Instituto CCR: O Instituto CCR, uma entidade privada sem fins lucrativos, nasceu em 2014 com o objetivo 
de estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pelo 
Grupo CCR. Por meio do Instituto CCR são viabilizados projetos, com recursos próprios da companhia e oriundos de 
leis de incentivo, com foco prioritário em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e 
Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. Comprometido com o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e 
cultural nas regiões onde atua, o Grupo CCR se orgulha de ter levado mais de 500 projetos para 130 cidades que, 
desde 2003, já beneficiaram cerca de 8 milhões de pessoas com investimentos de R$ 261 milhões em projetos 
estruturados. 
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