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Entregues novas
unidades da PRF
na BR-163/MS
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Nesta edição da Revista CCR MSVia
que encerra o ano de 2016, mostramos
como foi a entrega das duas Unidades
Operacionais da PRF na BR-163/MS, em
Eldorado e Caarapó. As obras foram realizadas com recursos da concessão. No plano de
projetos sociais, fizemos uma retrospectiva,
identificando que mais de 18 mil pessoas
foram beneficiadas por projetos culturais da
CCR MSVia e do Instituto CCR em MS.
Mostramos também que o SAU registrou
mais um nascimento à bordo de uma unidade de resgate, a R-06, em Dourados. E a
atuação de nossas equipes na divulgação de
campanhas contra o abuso sexual de crianças e adolescentes recebeu uma distinção da
Childhood Brasil. Sobre obras, destacamos
a finalização dos serviços e a liberação total
ao tráfego no km 93. Destacamos ainda a
participação da Concessionária na campanha sul-mato-grossense pelo uso do cinto
de segurança em ônibus rodoviários. E no
campo social, mostramos que 971 caminhoneiros foram atendidos gratuitamente
pelo programa Estrada para a Saúde. Boas
festas e que 2017 seja bom para todos.
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LOCALIDADE

KM DE ACESSO
NA BR-163

Sonora
Pedro Gomes
Coxim
Rio Verde de Mato Grosso
São Gabriel do Oeste
Camapuã
Bandeirantes
Rochedo
Jaraguari
Campo Grande
Sidrolândia
Nova Alvorada do Sul
Rio Brilhante
Douradina
Dourados
Caarapó
Juti
Naviraí
Itaquiraí
Eldorado
Mundo Novo
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6
7
8
9
10

838
768
730
681
616
575
548
529
527
480
466
365
320
291
260
208
172
127
76
40
19

KM ATÉ
A CIDADE
–
16
–
–
–
45
–
57
–
–
69
–
–
06
–
–
–
–
–
–
–
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Capa

Entregues novas
unidades da PRF
na BR-163/MS

C

om as presenças da Diretora
Geral da Polícia Rodoviária
Federal, PRF, Maria Alice Souza,
e do Superintendente Regional da PRF,
Luiz Alexandre Gomes da Silva, foram
entregues no início de dezembro duas
novas Unidades Operacionais da PRF da
BR-163/MS em Eldorado e Caarapó, respectivamente. As obras foram patrocinadas
pela CCR MSVia e pela ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres)
com recursos oriundos da concessão da
BR-163/MS, conforme estava previsto no
contrato de concessão.
As novas Unidades Operacionais da
PRF contam com 850m² de área construída, cada uma. Ambas são compostas
por um bloco principal, um bloco para
fiscalização, estacionamento coberto, pátio
para retenção de veículos, duas cobertu-
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ras metálicas de pista com cerca de 6 m
de altura, passarela e rampa de inspeção
de veículos. O bloco principal de cada
Unidade abriga os agentes durante o período de expediente. Conta com 211,4
m², distribuídos em alojamentos, closets,
banheiros, cozinha, cela, área operacional,
depósito e área de serviço.
As unidades contam, ainda, com infraestrutura viária para acesso ao posto, e vias
laterais, que garantem mais segurança aos
motoristas em caso de uma eventual parada. Para que os agentes, possam desempenhar o trabalho de forma segura, foram
construídas também ilhas de segurança
no trecho.
As duas obras envolveram, no
total, investimentos na ordem de
R$ 12 milhões. •
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Destaques

Projetos culturais levaram lazer a 18 mil
pessoas em MS

M

ais de 18 mil espectadores
foram beneficiados por projetos culturais promovidos pela
CCR MSVia com o Instituto CCR em
MS. Em março, o contêiner-palco do
Teatro a Bordo levou espetáculos a quase
9 mil pessoas em Nova Alvorada do Sul,
Juti e Eldorado. Em maio, o PhotoTruck,
da ImageMagica, passou por Anhanduí,
Jaraguari e Rio Verde de Mato Grosso,
envolvendo 429 alunos e 45 professores. Em agosto, BuZum! levou teatro de
bonecos a 1.668 alunos de Mundo Novo,
Itaquiraí, Coxim e Bandeirantes. Em

novembro, o Cine em Cena Brasil visitou
Campo Grande, São Gabriel do Oeste e
Naviraí com cinema de qualidade para
7.561 espectadores. •
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Nasce mais um bebê em ambulância-resgate
da CCR MSVia

A

mãe, Noeli Moraes da Silva, seguia
a caminho da maternidade, quando viu que não ia dar tempo para
chegar ao hospital. Então, pediu apoio do
Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU.
E a sua bebê nasceu no interior da unidade
de resgate R-06 por volta das 21h45 do dia

16/12, na altura do km 270 da BR-163/
MS, em Dourados. A equipe que atendeu
à ocorrência era formada por Rosângela
Almeida Martins, Márcio José dos Santos,
Marcos Mendoça de Lagos e Edinaldo
Silva Alves. Mãe e bebê chegaram bem
ao Hospital Universitário de Dourados. •
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Institucional

A

Childhood Brasil prestou homenagem a vários parceiros, como o
Instituto CCR e as empresas do
Grupo CCR, entre elas a CCR MSVia,
durante a cerimônia de celebração dos 10
anos do Programa Na Mão Certa, ocorrida em São Paulo.O Programa tem como
principal objetivo acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias brasileiras. A CCR MSVia
participa das campanhas do Programa
Na Mão Certa desde 2015, distribuindo
folhetos e afixando faixas em pontos
estratégicos da rodovia, buscando contribuir com a sensibilização dos caminhoneiros que trafegam pela BR-163/MS, em
favor da proteção dos direitos de crianças
e adolescentes. •

Estrada para a
Saúde atendeu a
971 caminhoneiros
em 2016

O

programa Estrada para a Saúde,
da CCR MSVia e do Instituto
CCR, fechou o ano de 2016
com 971 atendimentos, em 12 edições.
Foram oferecidos, gratuitamente, aferição
de pressão arterial, medição de Índice de
Massa Corpórea (IMC), além de testes de
colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade
visual e auditiva. Desde que começou a ser
realizado em MS, o Programa, em novembro de 2014, já foram atendidos 2.365
caminhoneiros. •
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Childhood Brasil homenageia CCR MSVia

Segurança

CCR MSVia apoia uso do cinto em ônibus
rodoviários

C

ampanha educativa liderada pela
Agência Estadual de Regulação de
Serviços Públicos (Agepan) e do
Governo do Estado de MS incentivou o
uso do cinto de segurança por passageiros
de ônibus rodoviários. A CCR MSVia e
a ANTT apoiaram o esforço que utilizou
folhetos, cartazes e faixas em terminais
rodoviários e na BR-163/MS, além de
spots radiofônicos e vídeos veiculados
pela TV e pela Rádio Educativa estaduais.
Também participaram da campanha o
Ministério Público Federal-Procuradoria
da República/MS; da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e do Observatório Nacional
de Segurança Viária. A campanha foi

lançada pelo governador de MS, Reinaldo
Azambuja. •

É normal o tráfego
da BR-163/MS
no km 93

A

CCR MSVia liberou totalmente o
tráfego da BR-163/MS na altura do
km 93, em Itaquiraí, que operava
em meia pista, em regime de pare-e-siga,
por conta de serviços emergenciais realizados
para recuperação do sistema de drenagem e
da pista. No início de novembro, a rodovia
foi totalmente interditada naquele ponto,
em função das fortes chuvas, que destruíram a tubulação que passava por baixo da
rodovia. Em uma semana após a ruptura,
soluções emergenciais permitiram liberar o
trecho parcialmente. O trecho foi totalmente liberado um mês após o acidente. •
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MESMO QUANDO VOCÊ NÃO VÊ, O GRUPO CCR
ESTÁ TRABALHANDO PARA CUIDAR DE VOCÊ.
Mais do que administrar rodovias, metrôs, aeroportos e barcas, a missão
do Grupo CCR é facilitar o seu dia a dia. Garantir que você chegue lá
com tranquilidade e segurança e abrir sempre novos caminhos para que
tudo também chegue até você. Afinal, pelo céu, pelo mar, pela terra
ou pelos trilhos, nosso destino é sempre a sua felicidade.
GrupoCCROficial

GrupoCCROficial

www.grupoccr.com.br

Marco Aurélio Godoy
trabalha na Equipe de
Resgate do Grupo CCR.

Por meio de câmeras de
monitoramento, o Centro de Controle
Operacional (CCO) da CCR monitora as
rodovias 24 horas por dia e avisa Godoy
em caso de ocorrências.

Graças ao atendimento rápido e à qualidade
das rodovias, Godoy e toda a equipe do Grupo
CCR já realizaram milhões de atendimentos
e salvaram muitas vidas.

É por aqui
que a gente
chega lá.

