
 
 

CCR SPVias apoia o movimento “Maio Amarelo” 

Atividades acontecerão em parceria com o Instituto CCR e com a ARTESP 

 
A CCR SPVias, em parceria com o Instituto CCR e com a ARTESP (Agência de Transportes do 

Estado de São Paulo), está apoiando o movimento internacional Maio Amarelo, mobilização de 

conscientização para a redução de acidentes viários e preservação da vida. A escolha pelo mês é 

motivada pela Década de Ação para Segurança no Trânsito (período de 2011 a 2020), decretada 

pela ONU em 11 de maio de 2011. 

Para propor o envolvimento direto da sociedade com o tema, a Concessionária realizará diversas 

atividades ao longo do mês, entre elas “Acorda Motorista”, “Rota da Saúde”, “Café na Passarela”, 

“Estrada para a Saúde” e palestras sobre “Direção Defensiva. 

Além disso, a partir de sábado, 5 de maio, serão distribuídos nas praças de pedágio da CCR SPVias 

folhetos com o slogan “No trânsito, a vida tem sempre preferência” e também serão colocadas frases 

nos painéis de mensagens variáveis localizados ao longo das rodovias. 

Para o gestor de atendimento da Concessionária, Luiz Fernando De Donno, participar do Maio 

Amarelo é uma maneira de sensibilizar as pessoas sobre a o alto índice de mortes e feridos no 

trânsito. “Nosso objetivo é oferecer a melhor rodovia e o melhor atendimento, contudo sabemos que 

a conscientização é a melhor forma para a redução de acidentes”, afirma. 

 

Sobre a CCR SPVias: A CCR SPVias opera uma das maiores malhas rodoviárias 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. 

 

 


