
 
 

 

Instituto CCR e CCR SPVias dão início à Campanha do Agasalho 2018 

Ação acontece em parceria com a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) 

  

Empenhados em incentivar a prática do voluntariado e da solidariedade, o Instituto CCR e CCR 

SPVias, em parceria com a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), 

promoverão, de 23 de março a 24 de junho, mais uma edição da Campanha do Agasalho. 

A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas e cobertores em bom estado para doação às 

instituições assistenciais das regiões onde a Concessionária atua. 

Além de estimular a doação dos colaboradores, o público externo também poderá exercer o seu 

gesto de solidariedade em um dos mais de 40 postos de coleta distribuídos em locais como bases 

operacionais, praças de pedágio, postos do serviço de atendimento aos usuários, sede 

administrativa, postos de abastecimento, restaurantes nas rodovias e outros parceiros na cidade 

de Tatuí.  

“A cada edição da campanha ficamos mais satisfeitos com a adesão dos colaboradores e dos 

usuários.  Acreditamos que bons exemplos engajam e ajudam a mostrar que podemos construir 

uma sociedade melhor e mais solidária”, comenta Francisco Bulhões, diretor de Comunicação e 

Sustentabilidade do Grupo CCR e presidente do Instituto CCR.  

Desde 2017 a Campanha do Agasalho passou a fazer parte das ações ‘Nosso Mundo Melhor’, 

programa que reúne todas as atividades de voluntariado estimuladas pelo Instituto CCR. 

Durante a campanha, serão realizadas diversas ações para o envolvimento dos usuários, como a 

distribuição de folhetos, com a relação dos pontos de coleta ao longo das cinco rodovias, 

veiculação de mensagens no site e nos painéis eletrônicos ao longo das rodovias. 

De acordo com a coordenadora de projetos sociais do Instituto CCR na CCR SPVias, Débora 

Aguiar, é um orgulho poder contribuir novamente com uma causa tão nobre. “Em 2017 ajudamos 

muitas pessoas e, nesse ano, pedimos a todos que, novamente, ao verem na gaveta algo que 

não usa mais, despertem o espírito solidário e doem a quem precisa”, afirma. 

Confira os pontos de arrecadação: 

  

Tatuí 

 Sede Administrativa CCR SPVias (Rodovia Antonio Romano Schincariol – SP 127 – km 

112,4 (sentido sul); 

 Conservatório de Tatuí - Teatro Procópio Ferreira (Rua São Bento, 415 – Centro); 



 
 

 

 Conservatório de Tatuí - Unid. II       Rua São Bento, 808 (prédio do antigo Fórum); 

 Conservatório de Tatuí - Anexo de Artes Cênicas (Rua 15 de Novembro, 65/67); 

 Conservatório de Tatuí - Anexo de Cordas Sinfônicas (Praça da Bandeira, 35); 

 Conservatório de Tatuí - Anexo de Educação Musical, Musicalização para Educadores e 

Musicografia Braille (Rua Rotary Club, 403 – Vila Dr. Laurindo); 

 Doceria Pingo Doce (Rua Ângelo Poles, 900 – Jardim Tóquio); 

 Condomínio Bosques do Junqueira (Rua João Batista Corrêa Campos, 301); 

 Clínica Odontológica Integrada (Rua 13 de fevereiro, 297 – Centro); 

 FATEC Tatuí  (Rod. Mario Batista Mori, 971 - Jardim Aeroporto); 

 Rotary Clube de Tatuí (Rua Santa Terezinha, 71 – Centro); 

 Auto Posto 400 (Rua do Cruzeiro, 711 – Bairro Quatrocentos); 

 Lavanderia Lav Company II (Rua Santa Cruz, 75); 

 Restaurante Enxovia (Estrada José Gregório, 133 – Bairro Enxovia); 

  

Quadra            

 Castelinho da Pamonha (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 154 - Bairro Aleluia); 

 Posto Quadra / Dinos Park (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 157). 

             

Cesário Lange           

Restaurante Frango Assado (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 146 - Bairro Aleluia); 

  

Avaré   

 Restaurante Bizungão II (Avenida Joselyr Moura Bastos, 51 - Rodovia João Mellão (SP 

255), km 259); 

 Restaurante Bizungão III (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 247 - sentido capital); 

 Acquaville Hotel (Rodovia João Mellão (SP 255) - km 278). 

  

Iaras    

 Restaurante Taquari (Rodovia Castello Branco (SP 280) - km 280); 

  

Itararé 

 Auto Posto Estradão de Itararé Ltda. (Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258) - km 340); 



 
 

 

Pardinho         

 Restaurante Rodoserv Star (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 191 - sentido capital); 

 Restaurante Rodoserv Stop (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 193 - sentido interior); 

 Restaurante Rodoserv Sorriso (Rodovia Castello Branco (SP 280), km 198 - sentido 

interior). 

  

Praças de Pedágio 

 Pedágio Morro do Alto I (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 128,9 – Tatuí); 

 Pedágio Morro do Alto II (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 133,9 – Itapetininga); 

 Pedágio de Alambari (Rodovia Raposo Tavares km 135,3); 

 Pedágio de Gramadão (Rodovia Francisco da Silva Pontes, km 196,7 - Capão Bonito); 

 Pedágio de Buri (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 250,3); 

 Pedágio de Itararé (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 326,6); 

 Pedágio de Quadra (Rodovia Castello Branco, km 158,3). 

 Pedágio de Itatinga (Rodovia Castello Branco, km 208,4); 

 Pedágio de Avaré (Rodovia João Mellão, km 240); 

 Pedágio de Iaras (Rodovia Castello Branco, km 278); 

  

Postos Gerais de Fiscalização CCR SPVias 

 Tatuí (Rodovia Castello Branco, km 134 - oeste); 

 Itapetininga (Rodovia Francisco da Silva Pontes, km 172,6 - norte); 

 Alambari (Rodovia Raposo Tavares - km 137,4 - oeste); 

  

Bases Operacionais CCR SPVias  

 Tatuí (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 116,2); 

 Gramadão (Rodovia Francisco da Silva Pontes, km 184,5); 

 Buri (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 240); 

 Alambari (Rodovia Raposo Tavares km 144,4); 

 Itararé (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 315); 

 Quadra (Rodovia Castello Branco, km 154,1); 

 Itatinga (Rodovia Castello Branco, km 211,4); 

 Avaré (Rodovia João Mellão, km 265); 



 
 

 

 Iaras (Rodovia Castello Branco, km 280,2); 

  

Sobre a CCR SPVias: A CCR SPVias opera a maior malha rodoviária do Estado de São Paulo, com 516 quilômetros 
de rodovias que ligam os municípios de Tatuí, Espirito Santo do Turvo, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Avaré, Itaí, 
Capão Bonito e Itararé. Fazem parte do sistema as rodovias Castello Branco (km 129 ao 315), Raposo Tavares (km 
115 ao 168) João Mellão (km 237 ao 288), Francisco Alves Negrão (km 222 ao 342), Antonio Romano Schincariol e 
Francisco da Silva Pontes (km 105 ao 213). 
  
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. 
Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de 
infraestrutura da América Latina. Dividida em quatro núcleos de negócio, CCR Rodovias SP, CCR Rodovias BR, 
CCR Mobilidade e CCR Aeroportos, a empresa detém concessões nos principais modais em operação no País. 
Pioneira no segmento de concessões de rodovias no Brasil, a companhia é hoje uma das cinco maiores do mundo e 
atua com dez concessionárias de rodovias pelo país, CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CCR 
AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias, Renovias, ViaRio e CCR MSVia, totalizando 3.265 
quilômetros concedidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. No seu portfólio constam as 
rodovias consideradas melhores e mais seguras por anos consecutivos nos rankings especializados, tendo 
conquistado importantes índices de redução de acidentes fatais. Em transporte de passageiros, com a conquista, no 
início de 2018, da concessão das Linha 5 – Lilás do metrô de São Paulo e do monotrilho da linha 17 – Ouro, o grupo 
consolida sua atuação no segmento, gerindo importantes empresas responsáveis por mais fluidez, segurança e 
conforto em grandes vias urbanas. São elas: ViaQuatro, VLTCarioca, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, com negócios 
nas capitais paulista, fluminense e baiana, respectivamente. Já em concessões aeroportuárias, o Grupo CCR tem 
atuação internacional, com participação nos aeroportos de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e Curaçao. No 
Brasil, possui a concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em 
Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana prestadora de serviços 
aeroportuários. Além do compromisso com a elaboração de projetos de infraestrutura para o País, a CCR também 
está atenta ao desenvolvimento sustentável das comunidades em que atua e aos seus 13 mil colaboradores. Nesse 
sentido, a empresa se tornou, em 2011, signatária do Pacto Global da ONU e, consequentemente, assumiu os 
compromissos nele firmados. A empresa também segue, pelo sétimo ano consecutivo, na carteira do ISE (Índice de 
Sustentabilidade Empresarial) da B3 e possui o Instituto CCR por meio do qual promove projetos sociais, culturais, 
ambientais e esportivos nas regiões onde atua levando desenvolvimento social para milhares de pessoas. Com mais 
de 20 anos de trajetória, possui o reconhecimento dos mercados nacional e internacional em função de sua trajetória 
de sucesso e da adoção constante das mais rígidas regras de governança corporativa que pautam sua atuação e 
estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia. 
 


