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Há um mês de encerrarmos mais um
ano frente à administração da BR-163/MS,
já está mais que provado que a chegada da
CCR MSVia a Mato Grosso do Sul trouxe muito mais do que desenvolvimento.
Muito mais do que realizar obras de qualidade em tempo recorde, a Concessionária
também atua na conscientização do usuário
da rodovia, além de mostrar seu comprometimento com o social, seja promovendo,
como o programa Estrada para a Saúde,
realizado mensalmente em postos de serviços lindeiros à BR-163/MS; ou seja apoiando eventos nesse sentido, como por exemplo, o movimento Novembro Azul, focado
na prevenção ao câncer da próstata. Ainda,
ao lado da Polícia Rodoviária Federal e da
Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), participou de uma ação muito
importante de combate ao câncer infantil,
junto com instituições que desenvolvem
ações voltadas para a causa. Saiba nesta
edição também como foi a passagem do
projeto ‘Cine em Cena Brasil’ por MS, que
levou sucessos do cinema, gratuitamente,
para municípios às margens da rodovia.
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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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Capa

CCR MSVia e
Instituto CCR
levam cinema
gratuito para
Mato Grosso
do Sul
Projeto ‘Cine em Cena’ aconteceu
este mês em Campo Grande,
São Gabriel do Oeste e Naviraí

E

m novembro o Instituto CCR apresenta pela primeira vez em Mato
Grosso do Sul o projeto cultural ‘Cine
em Cena Brasil’. A ação, patrocinada pela
CCR MSVia por meio da Lei Federal
de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet e
apoiada pelo Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul, tem como objetivo incentivar a cultura e o lazer para a população por
meio do cinema.
Os municípios escolhidos para sediar
o projeto foram Campo Grande, São
Gabriel do Oeste e Naviraí. Em cada
um deles, aconteceram sessões gratuitas de filmes nacionais e internacionais
para todos os públicos, durante três dias.
Ao todo, estão programadas 38 sessões
com a exibição de 15 filmes, em 2D e 3D.

4

Cine em Cena Brasil
O Cine em Cena é uma sala de cinema
itinerante nos moldes do antigo Cine Tela
Brasil, da Buriti Filmes.
Hoje, o projeto coordenado pela
Ibirajá Produções exibe filmes nacionais
e internacionais, 3D e 2D, gratuitamente
em periferias e cidades com acesso restrito ao equipamento cultural. A estrutura
é similar à de uma sala convencional,
com 225 lugares, cadeiras com encosto e
assentos com almofadas, ar condicionado,
tela de 26m², sistema de som e projeção
digital.
O projeto permite o relacionamento com os municípios, por meio das
Secretarias Municipais de Educação e/ou
de Cultura, com escolas da rede pública
e também com a comunidade do entorno
do negócio. •

Fotos: Rachid Waqued

Destaques

Fluxo na BR-163/MS já flui parcialmente no km 93

A

CCR MSVia informa aos usuários da
BR-163/MS que o tráfego na altura
do km 93, em Itaquiraí (MS), já flui
em sistema de pare-e-siga. O trecho foi
parcialmente liberado no último sábado
(12), após estudos realizados pelas equipes de engenharia da Concessionária que
encontraram uma solução alternativa para
o local até a recuperação total do ponto,
que deve acontecer no início de dezembro.
No dia 4 de novembro, o tráfego no
local foi bloqueado devido a um desmoronamento do talude, o que comprometeu as
faixas de rolamento na pista. Mesmo com
as equipes do Serviço de Atendimento ao
Usuário – SAU no local, orientando os
usuários 24 horas por dia, os motoristas

devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade na aproximação do trecho, uma vez
que eventuais congestionamentos podem
formar-se em decorrência das obras. •

CCR MSVia e ANTT
apoiam o Projeto
Policiais Contra o Câncer
Infantil em MS
Ação envolve distribuição de
folhetos em praças de pedágio e
afixação de faixas na BR-163/MS

A

CCR MSVia e a ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres)
apoiaram o Projeto Policiais Contra
o Câncer Infantil, visando chamar
a atenção para os sintomas da doença e para a importância do diagnóstico
precoce. O projeto envolveu a Polícia
Rodoviária Federal e a Polícia Militar
de MS, a Associação dos Amigos das
Crianças com Câncer de MS e a Vobeto
Fotos: Rachid Waqued

Transportes em alusão ao Dia Nacional
de Combate ao Câncer Infantil (23/11).
Segundo Fausto Camilotti, gestor de
Atendimento da CCR MSVia, “a nossa
participação vai ao encontro das políticas
de ação social do Grupo CCR, que vão
muito além da operação das rodovias e
envolvem apoio às necessidades das comunidades lindeiras”. •
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Institucional

N

o dia 22 aconteceu em Campo
Grande mais uma etapa do Programa
Estrada para a Saúde, sediada no posto
Kátia Locatelli, na altura do km 462 da
BR-163/MS, das 15h às 21h. Além dos
exames clínicos gratuitos, foi inaugurada
nesta edição a ouvidoria itinerante, onde
os motoristas poderão fazer sugestões, críticas, elogios, denúncias e obter informações sobre a Concessionária e seu trabalho
na rodovia. •

Foto: Rachid Waqued

Estrada para a Saúde
em Campo Grande

De casa nova

E

ste mês, a sede da CCR MSVia foi
transferida para novas instalações
situadas às margens da BR-163/MS, no
Anel Viário, em Campo Grande, ao lado
do local onde já operava o Centro de
Controle Operacional, o CCO. Com

3.299,87 metros quadrados, a nova sede
conta com amplo conjunto de espaços
para todas as áreas administrativas da
empresa, salas de reunião, espaço para
refeições dos colaboradores e amplo pátio
de estacionamento. •

Fotos: Rachid Waqued
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Novembro Azul

Instituto CCR e CCR MSVia
apoiam o Novembro Azul

O

Instituto CCR e a CCR MSVia
apoiam e participam de importantes
campanhas para a promoção da saúde e
constante alerta em prol da detecção precoce
de doenças. Neste mês, quando acontece o
movimento Novembro Azul, não seria diferente e, em conjunto com as concessionárias
de rodovias, barcas e metrôs, reforça sobre a
importância da prevenção do câncer de próstata. Com o tema “Juntos contra o Câncer

de Próstata” estão sendo desenvolvidas ações
com faixas e mensagens nos painéis instalados nas rodovias, além de material digital
para sites, redes sociais e ações internas com
colaboradores. Participam da ação as concessionárias de rodovias,CCR NovaDutra,
CCR RodoNorte, CCR AutoBAn,
CCR SPVias, CCRViaLagos, CCRViaOeste,
CCR RodoAnel, CCR MSVia, além da
CCR Barcas e CCR Metrô Bahia. •

Fazenda Piana é destaque do turismo
rural em Sidrolândia
Localizada entre os municípios de Campo Grande e Sidrolândia,
está a Fazenda Piana, uma ótima opção de turismo e lazer. Saindo
da Capital, são 40 km pela rodovia BR-060. Construída por volta
de 1999, o local está sempre inovando em suas instalações para o
bem-estar de seus visitantes. Com diversas opções de lazer como
trilhas, deck molhado e estrutura confortável, é roteiro ideal para
quem quer se aventurar ou descansar com a família.Aberta aos
sábados, domingos e feriados, a fazenda recebe aos finais de
semana turistas de todo país. Mais informações pelos telefones:
(67) 3272-1081 / 99961-1081 / 99945-1032.

Turismo

Foto: Fazenda Piana

Usina Velha em Dourados atrai visitantes
Patrimônio histórico cultural de Dourados desde 1991, a Usina Senador
Filinto Müller, também conhecida como “Usina Velha”, fica a 214 quilômetros de Campo Grande e foi pioneira em gerar energia no fim da
década de 40. A construção e implantação da ruína, que é patrimônio
cultural da cidade, teve papel fundamental no desenvolvimento e no
crescimento da história douradense. Sua chaminé, fornalha e caldeira,
misturadas com o verde da região, espalham beleza e é um excelente
cenário para fotógrafos e visitantes realizarem ensaios.

Foto: Prefeitura Municipal de Dourados

Museu Tapuy Porã reúne acervo de peças antigas
Localizado em Mundo Novo, cidade que foi palco de grandes
batalhas e de acontecimentos históricos importantes, o acervo
do museu Tapuy Porã reúne peças antigas que contam a história
política e geográfica da colonização do município. O horário de
funcionamento é das 8:00 às 13:00 horas. Mais informações e visitas noturnas podem ser agendadas pelo telefone (67) 3474 2991.

Foto: Secretaria de Cultura de Mundo Novo

Localizado no mapa: Sidrolândia • B-10; Dourados • C-14; Mundo Novo • D-18.
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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.

