
 
 

 

 

Instituto CCR lança Campanha do Agasalho 2015 em todas as unidades 
do Grupo 

 
Pela primeira vez, ação mobilizará os 12 mil colaboradores da CCR em seis 

estados brasileiros 
 
 
O Instituto CCR lança nesta sexta-feira (22) a Campanha do Agasalho 2015. Todas as 

concessionárias do Grupo CCR, localizadas em seis estados brasileiros, participam da 

campanha. A coordenação nacional da ação é do Instituto CCR, organização social criada 

pela companhia para a gestão de todos os programas e projetos sociais e de 

sustentabilidade do Grupo. 

 

A arrecadação de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação ocorrerá até o dia 

27 de julho. Os itens serão doados para instituições assistenciais e pessoas carentes nas 

mesmas regiões onde foram recebidos. Para o sucesso da iniciativa, as concessionárias 

coordenarão os pontos de coleta nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia. 

 

Além de mobilizar os 12 mil colaboradores da CCR, os usuários das rodovias poderão 

participar da campanha entregando agasalhos nos postos de coleta das concessionárias do 

Grupo. Na ViaLagos, são dois postos: Shopping Graal - Espaço Vip  CCR (km 23, Rio 

Bonito) e Base de Atendimento da Concessionária (km 40, Araruama - sentido Região dos 

Lagos). 

 

Em 2014, as unidades do Grupo CCR, em São Paulo, arrecadaram 105.741 peças de 

roupas e cobertores. Somadas as 25.391 peças compradas pelas concessionárias, a CCR 

doou um total de 131.132 itens, o que representou um aumento de 25% ao registrado em 

2013, graças à participação intensiva dos colaboradores do Grupo. As doações beneficiaram 

26 instituições e 60 fundos municipais de solidariedade em 67 municípios, no Estado de São 

Paulo.  

 

Este ano, com a mobilização de todas as unidades da CCR, a campanha promete ganhar 

nova dimensão e ampliar o apoio às pessoas carentes, agora, em várias regiões do país. 

 

Sobre o Instituto CCR: 

O Grupo CCR criou em 2015 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a gestão de 
projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa.  O Instituto 



 
 

 

CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo em projetos 
estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio 
Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural 
nas regiões onde atua, com a experiência de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 
2003, já beneficiaram 7 milhões de pessoas com investimento de R$ 165 milhões em projetos estruturados. O 
Instituto CCR vai ampliar estratégia do Grupo visando consolidar a maior empresa de infraestrutura da 
América Latina em um dos maiores investidores sociais privados do país. Com o Instituto CCR, a companhia 
planeja investir R$ 330 milhões nos próximos 5 anos, fomentando a cultura brasileira e o desenvolvimento da 
cidadania. 

 

Sobre o Grupo CCR: 

Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América 
Latina. Controla, atualmente, 3.284 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR Ponte (RJ), 
CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR 
RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também faz parte do controle acionário da 
concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de 
Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, tendo participação de 34,25% na STP, que opera o 
serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos. Além disso, o Grupo CCR está presente no 
segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô 
Bahia, responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, pelo 
transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e Lauro de 
Freitas, além de ter participação na concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a 
região portuária e o centro do Rio de Janeiro. O grupo ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a 
aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San 
Jose (Costa Rica) e Curaçao. No Brasil, possui a concessionária BH Airport responsável pela gestão do 
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e em 2015 faz parte da carteira teórica do ISE – Índice de 
Sustentabilidade Empresarial – da BM&FBovespa pelo quarto ano consecutivo. Emprega, atualmente, cerca de 
12 mil colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Assessoria de imprensa - CCR: 
 
Alessandro Soares – Assessor de Comunicação 
alessandro@entrelinhas.net 
Telefones: (11) 3066-7700 ou (11) 99964-0335 
 
Rodrigo Cipriano – Assessor de Comunicação 
rodrigoc@entrelinhas.net 
Telefones: (11) 3066-7700 ou (11) 99963-9856 
 
Ricardo Schwarz – Assessor de Comunicação 
ricardo.schwarz@entrelinhas.net 
Telefones: (11) 3066-7700 ou (11) 94227-6370 
 
Agnaldo Brito – Gerente de Comunicação 
agnaldo.brito@entrelinhas.net 
Telefones: (11) 3066-7700 ou (11) 97340-1405 
 


