
 
 

Campanha de combate ao abuso sexual de crianças e 
adolescentes é apoiada pela CCR SPVias e Instituto CCR 

 
Concessionária distribuirá folhetos sobre o tema em suas praças de pedágio 

 
Visando alertar e gerar soluções efetivas de prevenção e enfrentamento à exploração sexual de 

crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, a CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP 

(Agência de Transportes do Estado de São Paulo), distribuirá, entre os dias 17 e 19 de maio, 

panfletos com o tema “Proteja nossas crianças e adolescentes – Disque Direitos Humanos”. 

Esse período do mês foi escolhido, pois no dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao abuso 

e à exploração sexual contra crianças e adolescentes e a Concessionária, em parceria com o 

Instituto CCR, decidiu disseminar esse tema por meio de diversas ações, realizando divulgação de 

informações em seu site www.grupoccr.com.br/spvias e nos painéis eletrônicos localizados ao longo 

de suas rodovias. 

Os folhetos que serão entregues aos usuários e aos colaboradores da CCR SPVias possuem 

informações importantes sobre violência, abuso e exploração sexual. O material também possui o 

número do Disque Direitos Humanos (100), caso o motorista suspeite de qualquer situação de abuso 

ou exploração sexual. 

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

Aguiar, com a essa iniciativa, a Concessionária busca aproximar-se das comunidades onde atua 

para contribuir com o desenvolvimento local. “Queremos contribuir para o combate a esse crime nas 

regiões e municípios cortados pelas rodovias que administramos. Nosso objetivo é conscientizar o 

usuário”, afirma. 

 

Estrada para a Saúde 

Para reforçar a importância do assunto, colaboradores da CCR SPVias distribuirão os panfletos do 

Disque 100 no evento “Estrada para a Saúde”, que acontecerá neste sábado, 18 de maio, no Posto 

Trevo, localizado no km 113 da Rodovia Antonio Romano Schincariol (SP 127), em Tatuí. A ação, 

que tem como público alvo os caminhoneiros e visa oferecer ao motorista exames gratuitos de 

saúde, será realizada das 19h às 24h. 

 

 

Sobre o Instituto CCR: Completando 5 anos em 2019, o Instituto CCR é uma entidade privada sem fins lucrativos que nasceu com o 
objetivo de estruturar a gestão de projetos de Responsabilidade Social apoiados há mais de 15 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 

http://www.grupoccr.com.br/spvias


 
 

quatro áreas: Cultura e Esporte; Educação e Cidadania; Meio Ambiente e Segurança Viária; Saúde e Qualidade de Vida. 
Comprometido com o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, o Grupo CCR se orgulha de ter 
levado cerca de 600 projetos para mais de 150 cidades no Brasil e no exterior, que, desde 2003, já beneficiaram 10,7 milhões de 
pessoas com investimentos de R$ 291 milhões em projetos estruturados. Saiba mais em www.institutoccr.com.br. 

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 Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das cinco maiores companhias de concessões de infraestrutura da 
América Latina, sendo considerada a líder do segmento de concessões no Brasil com 19% do controle das rodovias sob gestão da 
iniciativa privada. Tendo o pioneirismo e a inovação como marcas, a CCR criou em 2018 quatro núcleos de atuação independentes 
que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR Aeroportos e CCR Mobilidade. As 
empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, além de desenvolver e pesquisar novas oportunidades no 
mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. Foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa) e 
conta com as mais rígidas práticas de governança corporativa desde a sua fundação, as quais estão reunidas no Programa de 
Integridade e Conformidade da Companhia. Presente, por meio de suas empresas, nos Estados Unidos, em Curaçao, no Equador e 
na Costa Rica, além do Brasil, a CCR conta com mais de 13 mil colaboradores e se orgulha em contribuir, diariamente, para uma 
sociedade com mais infraestrutura, segurança, conforto e qualidade de vida para milhões de cidadãos mundo afora.  
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