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revisão do contrato  
e suspende duplicação 
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Concessionária filiada à:

editorial SUMÁrio
Antes de mais nada, v iemos para 

Mato Grosso do Sul com o objetivo de 

trazer desenvolvimento e proporcionar 

oportunidades. Nos instalamos no Estado 

baseados num modelo de licitação 

acordado com o Poder Concedente que 

seria vantajoso para todos. Porém, algumas 

mudanças não previstas aconteceram, 

sendo necessário a revisão do contrato 

para que continue vantajoso tanto para a 

Concessionária quanto para os sul-mato-

grossenses. Saiba nesta edição o porquê 

da solicitação da revisão do contrato e o 

quanto já fizemos desde que assumimos 

a BR-163/MS, que vem se tornando cada 

vez mais em Rodovia da Vida. Prova disso 

é mais um parto realizado pelas equipes do 

SAU da Concessionária, que você confere 

também neste mês. Veja também como foi a 

campanha de combate ao sono que contou 

com o apoio da CCR MSVia e confira nossas 

dicas de turismo para os feriados. 

Boa leitura!
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LOCALIDADE
KM DE  

ACESSO NA 
BR-163

KM ATé 
A CIDADE 

Sonora 838 –

Pedro Gomes 768 16

Coxim 730 –

Rio Verde de  
Mato Grosso

681 –

São Gabriel do Oeste 616 –

Camapuã 575 45

Bandeirantes 548 –

Rochedo 529 57

Jaraguari 527 –

Campo Grande 480 –

Sidrolândia 466 69

Nova Alvorada do Sul 365 –

Rio Brilhante 320 –

Douradina 291 06

Dourados 260 –

Caarapó 208 –

Juti 172 –

Naviraí 127 –

Itaquiraí 76 –

Eldorado 40 –

Mundo Novo 19 – 

LEgEnDAS

P

BR-163

Rodovias Federais

Rodovias Estaduais

Divisa (entre estados)

Posto de Cobrança

Polícia Rodoviária Federal 

Aeroporto

Base do SAU –  

Serviço de Atendimento ao Usuário



A CCR MSVia protocolou junto à 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, ANTT, em Brasília (DF), 

um pedido de revisão contratual. No texto 
apresentado, a empresa também informa 
a suspensão das obras de duplicação da 
BR-163/MS por tempo indeterminado. 

O pedido de revisão e a suspensão das 
obras acontecem em função das condi-
ções adversas da Economia combinadas 
com prejuízos provocados pelo atraso na 
emissão da Licença Ambiental com libe-
ração parcial dos trechos, bem como pela 
mudança das bases para financiamento do 
empreendimento pelo BNDES.

Segundo o Diretor Presidente da CCR 
MSVia, Roberto Calixto, a proposta da 
empresa é rediscutir as bases do contrato 

CCR MSVia propõe revisão 
do contrato e suspende 
duplicação da BR-163/MS

de concessão à luz das dificuldades atu-
ais de maneira a garantir a continuidade 
da prestação de serviços com qualidade, 
responsabilidade e respeito aos usuários.

“Informamos, porém, que a paralisa-
ção dos investimentos em duplicações não 
afetará o funcionamento do SAU, que con-
tinuará operando normalmente, 24 horas 
por dia, com a equipe integral”, destaca 
Calixto. “Também prosseguirão os serviços 
de manutenção do pavimento com obras 
de tapa-buraco e a conservação da faixa de 
domínio com capina e roçada regulares”.

“Queremos que a BR-163/MS consolide-se 
na posição de Rodovia da Vida, mas, para isso, 
é preciso reestabelecer as bases contratuais, 
sob pena de perdermos todas as conquistas 
realizadas”, declara Roberto Calixto. 

4

Foto: m. cintrÃO

Ca
pa



EM números

CONCESSÃO

R$ 1,9 bilhão injeçÃO DE RECURSOS

iss recolhido aos municípios

duplicação realizada
a previsão era de 129 km até maio

pavimento restaurado

fibras óticas implantadas

R$ 62 milhões

138,5 km 

330 km 

389 km 

cÂMERaS IMpLaNTaDaS

18 aMBULÂNCIaS (5 UTI'S)
24 VEíCULOS DE INSpEÇÃO
21 GUINCHOS LEVES
09 GUINCHOS pESaDOS

83 VEíCULOS DE apOIO
05 CaMINHÕES DE apREENSÃO DE aNIMaIS
05 CaMINHÕES DE COMBaTE a INCÊNDIO

407

FROTA

MONITORAMENTO
UM CENTRO DE CONTROLE
OpERaCIONaL IMpLaNTaDO

SAU
SERVIÇO DE aTENDIMENTO
aO USUÁRIO - 17 bases
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Equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário 
– SAU, da CCR MSVia, auxiliaram o nascimen-
to de mais um bebê. O parto aconteceu no 

estacionamento do Hospital Regional de Campo 
Grande, dentro da viatura R-10, uma UTI móvel do 
SAU. Segundo o Centro de Controle Operacional 
da CCR MSVia, a mãe, Tayla Hemilli Brizolla Pereira, 
de 22 anos, trafegava pela rodovia quando parou 
na Base 09 do SAU, localizada no km 427,1, em 
Anhanduí, para pedir auxílio. 

Após o diagnóstico, foi constatado que a mãe 
estava em trabalho de parto sendo deslocada a bordo 
de uma Unidade de Resgate sentido Campo Grande. 
Na altura do km 455 a parturiente foi transferida 
para uma UTI Móvel do SAU, sendo acompanhada 
pelo médico da Concessionária, Kléber Cunha, em 
direção ao Hospital Regional. Já no estacionamento 
do Hospital, a bebê Heloise nasceu dentro da viatura, 
com o apoio do médico, do socorrista Eduardo Luís 
de Souza e da enfermeira Pricila Rosa. Em seguida, 
mãe e filha foram entregues aos cuidados da equipe 
médica do hospital. 

No domingo de páscoa,
um bebê nasceu 
em uma UTI móvel 
da CCR MSVia

Com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre os riscos do problema da 
sonolência ao volante, a CCR MSVia apoiou campanha nacional liderada pela 
ABN, Academia Brasileira de Neurologia, e pela ABRAMET, Associação Brasileira 

de Medicina de Tráfego, denominada “Não dê carona ao sono”.
Na BR-163/MS a campanha envolveu a distribuição de folhetos em pedágio, afixação de 

faixas em pontos estratégicos da rodovia e emissão de mensagens educativas pelos 35 Painéis 
Eletrônicos de Mensagens Variáveis. A campanha teve apoio da ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres), entre outras entidades.  

Para saber mais sobre assunto consulte o site oficial da campanha: 
www.naodecaronaaosono.com.br

CCR MSVia apoiou campanha 
nacional de combate 

ao sono ao volante

DESTaQUE

Foto: DIVULGaÇÃO CCR
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SaÚDE

TURISMO

Desenvolvido pelo Instituto CCR e realizado 
pela CCR MSVia e pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT, com apoio da 

Mercedes-Benz, o Programa Estrada para a Saúde 
atendeu a 83 motoristas profissionais em sua última 
edição, realizada no fim de março em Campo Grande.

Os participantes que passaram pelo Posto Kátia 
Locatelli, na altura do km 462 da BR-163/MS, local 
onde o evento foi sediado, puderam checar a saúde 

ação de saúde na BR-163/MS 
atende a 83 caminhoneiros

por meio de exames clínicos oferecidos gratuitamente, 
entre os quais testes de colesterol, triglicérides, glice-
mia, acuidade visual e auditiva, aferição de pressão 
arterial, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), 
aplicação de vacinas e ainda corte de barba e cabelo.

A etapa de março do Programa Estrada para a 
Saúde contou como parceiros, além do Posto Kátia 
Locatelli, a Escola Padrão (serviços de enfermagem) e 
a Barbearia Don Léo (corte de cabelo e de barba). 

Foto: Robbert Obbink

Foto: Júlio Mendes

Foto: a. Frota

Roteiro turístico em Coxim une cultura, 
turismo e meio ambiente 
Os rios Coxim, Jauru e Taquari são cenários de uma história de desbravamento, originando 
a chamada Rota das Monções. Foram criados alguns passeios, onde é possível conhecer a 
história de como surgiu o garimpo na região, por meio de visitas a sítios históricos. Há também 
passeios fluviais, visitas às comunidades ribeirinhas e até mesmo um banho de cachoeira. 
Centro de Atendimento ao Turista de Coxim pelo telefone (67) 3291-1143 ou 99959-6678. 

Praça homenageia bioma Pantanal e poeta Manoel de Barros
O local é pequeno, porém aconchegante. A Praça Pantaneira, localizada na Região Central de 
Campo Grande, traz referências ao Pantanal e ao escritor Manoel de Barros, onde há uma estátua 
em homenagem ao poeta, criada pelo artista Levi Batista. A praça fica localizada ao lado da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, na Rua 25 de Dezembro. O local fica próximo, ainda, da 
Praça Esportiva Belmar Fidalgo, que é outra opção de lazer para quem visitar a Cidade Morena. 

Em Dourados, Parque dos Ipês representa 
um dos cartões-postais da cidade 
Frequentado por famílias de todas as regiões da Grande Dourados, o Parque dos Ipês é 
considerado um bom local para caminhadas, com pista apropriada para o exercício, além 
de quadra de peteca, vôlei de areia, basquete, futsal e playground. O local abriga, ainda, o 
Teatro Municipal e a sede da Academia Douradense de Letras e Cultura. O local é aberto 
ao público diariamente, das 6h às 21h.

Foto: RaCHID WaQUED
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MESMO QUANDO VOCÊ NÃO VÊ, O GRUPO CCR 
ESTÁ TRABALHANDO PARA CUIDAR DE VOCÊ.

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. 

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.

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

GrupoCCROficial www.grupoccr.com.brGrupoCCROficial

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. 

É por aqui 
que a gente   

chega lá.


