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O caminho de ser mãe 
na CCR MSVia
Histórias de mulheres que se completam 
na maternidade e na vida profissional, 
salvando vidas na BR-163/MS



 

É por aqui 
que a gente   

chega lá.
www.msvia.com.br

A CCR MSVia já está operando na BR-163/MS. O trecho de quase 850 km vai de Mundo 
Novo, na divisa com o Paraná, até Sonora, na divisa com Mato Grosso. Os trabalhos envolvem 
a duplicação e a modernização de toda a via.

Também entrou em operação o Serviço de Atendimento ao Usuário, o SAU, que atende e 
apoia motoristas, passageiros e pedestres, 24h por dia. Toda essa estrutura tem a mesma 
excelência das demais rodovias operadas pelo Grupo CCR no país há mais de 15 anos. 
Por isso, no que depender da gente, Mato Grosso do Sul vai continuar chegando lá.

Para utilizar o SAU, disque CCR MSVia:
0800 648 0163

NÓS CUIDAMOS  
DA BR-163/MS  
PARA VOCÊ  
CHEGAR LÁ.
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Concessionária filiada à:

Neste mês, comemoramos o Dia das 
Mães, e nós da CCR MSVia não poderíamos 
deixar de homenagear aquela que nos deu à 
luz, cuidando, orientando e sempre pensando 
no nosso melhor. Nesta edição você vê uma 
matéria especial com algumas das nossas 
colaboradoras, contando sobre a experiência 
de trabalhar na CCR MSVia, tendo com o 
usuário a mesma preocupação que teria com 
um filho seu. Também nesta edição, mostra-
mos o gestor Fausto Camilotti falando sobre 
a carreira de engenheiro aos futuros colegas 
de profissão. Comemoramos ainda mais um 
feriado sem mortes na rodovia e iniciamos a 
tradicional Campanha do Agasalho do Grupo 
CCR que, pela primeira vez, acontece em 
Mato Grosso do Sul, liderada pelo Instituto 
CCR. Saiba também sobre o início das ativi-
dades dos Jovens Aprendizes na Sede da CCR 
MSVia, em Campo Grande, programa da 
Concessionária destinado a estudantes entre 
14 e 18 que contribui na formação do caráter 
ao mesmo tempo em que os prepara para o 
mercado de trabalho. Em parceria com a PRF, 
fizemos também uma campanha contra o 
abuso de crianças e adolescentes, incentivando 
as denúncias através do Disque 100.

Parabéns a todas as mães e boa leitura!
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SAU

Objetos na pista lideram incidências 
com mais de 20 mil casos

O levantamento dos técnicos do 
Serviço de Atendimento ao 
Usuário-SAU da CCR MSVia 

destacou novamente um alto índice de 
objetos lançados na rodovia, o que acaba 
comprometendo a segurança viária e o 
meio ambiente.  Após sete meses de ope-
ração na BR-163/MS, foram registradas 
71.174 ocorrências, uma média de pouco 
mais de 10 mil por mês. Destas, o maior 
número de casos diz respeito à retirada de 
objetos da pista, com 20.440 eventos, o que 
corresponde a 28,5% do total.

“Mais de 80 toneladas de resíduos têm 
sido retiradas mensalmente da rodovia. São 
embalagens, latas, sacos plásticos, pneus, 

CCR MSVia registra mais 
de 70 mil ocorrências 
em sete meses de operação

restos de borracha, enfim, todo tipo de mate-
rial que é lançado na via e que pode causar 
um acidente. Esse é um número muito 
alto que nossas equipes de pista trabalham 
constantemente para diminuir, principal-
mente por meio das ações de conscienti-
zação junto ao usuário”, explica o Gestor 
de Atendimento da Concessionária, Fausto 
Camilotti. Segundo o engenheiro, lançar 
objetos na rodovia é uma infração grave do 
Código de Trânsito Brasileiro, onde, além da 
multa, o motorista pode perder quatro pon-
tos na Carteira de Habilitação. “Portanto, 
seja prudente e guarde os resíduos no veículo 
e dê destinação adequada na sua próxima 
parada”, alerta.
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Guincho Pesado da CCR MSVia destombando caminhão; mais de 70 mil ocorrências
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Condições do veículo
A falta de manutenção e conserva-

ção dos veículos gerou 18.431 atendi-
mentos na rodovia, o que corresponde 
a 25,7% do total de ocorrências regis-
tradas no SAU. O principal índice 
refere-se aos casos de panes mecânicas 
com 11.410 ocorrências (15,9%). Logo 
após aparecem os casos de pneu fura-
do (2.853 – 4%), pane seca (1.667 
– 2,3%), superaquecimento de motor 
(1.000 – 1,4%), pane elétrica (957 – 
1,3%) e por fim, bateria descarregada 
(544 – 0,8%).

“Mantenha sempre em dia a revisão 
do seu veículo. Dessa forma você garan-
te não só a segurança da sua família mas 
também de todos aqueles que trafegam 
na rodovia, além de evitar paradas 
indesejadas e transtornos no decorrer 
do trajeto”, diz Camilotti. “Mesmo 
assim, nos casos de emergência, utilize 
o Disque CCR MSVia pelo telefone 
0800 648 0163, que atende gratui-
tamente, inclusive para celulares,  ou 
procure uma das nossas bases do SAU 
mais próxima para que possamos pres-
tar toda a assistência necessária”.

Acidentes
Ainda de acordo com o levantamento 

da CCR MSVia, o SAU registrou 1.056 
acidentes no período, com 475 feridos e 
21 vítimas fatais. Entre outubro de 2014 
e abril 2015 foram realizados ainda 2.294 
atendimentos de socorro médico.

“A Polícia Rodoviária Federal tem 
promovido ações de fiscalização e cons-
cientização que têm contribuído de forma 
significativa para a redução das mortes e 
acidentes na rodovia. O compromisso da 
CCR MSVia em transformar a BR-163/
MS na Rodovia da Vida vem ao encontro 
da filosofia da Policiamento Rodoviário 
Federal. Por meio da realização de cam-
panhas educativas, correção de pontos 
críticos, intensificação das atividades de 
fiscalização e punição dos motoristas 
infratores, os números têm sinalizado 
que estamos no caminho certo”, afirma o 
Gestor. “A tendência é que a autoridade 
policial não precise investir tempo e efe-
tivo na rotina de funcionamento da rodo-
via, agora administrada por nós, podendo 
intensificar o policiamento ostensivo e as 
campanhas de fiscalização, o que é muito 
bom para toda a sociedade”. •

Atendimentos de socorro mecânico totalizaram mais de 18 mil ocorrências



SAU

A CCR MSVia volta a registrar uma 
Operação Feriado com sucesso. O 
balanço divulgado pela Concessionária 

sobre o movimento de tráfego na BR-163/
MS durante o Feriadão do Trabalho mostrou 
que entre 0h de quinta-feira (30/04) e meia-
-noite de domingo (03/05), não foram regis-
tradas mortes na rodovia. No período foram 
registrados 21 acidentes, com 12 feridos. 
Segundo dados da PRF -Polícia Rodoviária 
Federal, no ano passado foi registrada uma 
morte na rodovia. 

Conforme o Gestor de Interação com o 
Cliente da CCR MSVia, Keller Rodrigues, 
a sequência de feriados sem mortes reafir-
ma uma tendência de queda na violência 
dos acidentes da rodovia, o que demonstra 
o sucesso do trabalho conjunto realizado 
pela CCR MSVia com a PRF.

CCR MSVia informa que 

BR-163/MS não teve mortes 
no Feriado do Trabalho 

“Esse é mais um feriado que não 
registramos nenhum óbito na rodovia, 
mostrando que as nossas obras, aliadas à 
presença do Serviço de Atendimento ao 
Usuário (SAU), às campanhas educativas e 
à intensificação das ações da PRF na pista, 
têm surtido efeito”, comemora. “O desafio 
ainda é muito grande mas estamos traba-
lhando no rumo certo para transformar a 
BR-163/MS em Rodovia da Vida”.

De acordo com os dados da 
Concessionária, no período da Operação 
(de 30/04 a 03/05), foram registrados 
1.463 ocorrências, perfazendo uma média 
diária de 365 atendimentos. A maior 
incidência de casos continua sendo o de 
retirada de objetos da pista. Só neste feria-
do foram 542 ocorrências, seguidas de 409 
casos de socorro mecânico. •
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Equipes e frota do SAU foram reforçadas durante o feriado para apoiar usuário



Capa

O caminho de ser mãe 
na CCR MSVia

Em homenagem ao Dia das Mães, 
reunimos histórias de mulheres 
que se completam na maternidade 
e na vida profissional, salvando 
vidas na BR-163/MS

As colaboradoras da CCR MSVia escolhidas para esta 
reportagem são mulheres de traços fortes, mas de 
gestos delicados. Suas histórias são repletas de desafios 

e vitórias. A escolha de conciliar a trajetória de serem mães e 
profissionais é relatada com emoção contagiante.
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Para ambas, conselhos das mães foram 
determinantes para se tornarem socorristas

Ivanete

Evelin

Ivanete Carmem Geremia Lay, por 
exemplo, é socorrista na Base Operacional 
do Serviço de Atendimento ao Usuário-
SAU, de Bandeirantes (MS). Ela conta, 
com orgulho, a grande transformação 
que a maternidade trouxe em sua vida. 
Quando os filhos Emerson e Vanessa che-
garam em casa pedindo ajuda nas tarefas 
da escola, a mãe atenciosa tomou uma 
decisão que mudaria sua história.

“Percebi que não tinha condição de 
ajudá-los porque não tinha estudado o sufi-
ciente. Voltei então para a sala de aula para 
colaborar com o aprendizado deles”, lem-
bra. Com a chegada da filha caçula Amanda 
e uma rotina que exigia cuidados e atenção 
com sua saúde, Ivanete foi além. “Minha 
filha teve várias pneumonias que debilita-
ram sua saúde. Os médicos disseram, na 
época, que ela não iria sobreviver. Resolvi 
fazer um curso na área de Enfermagem 
porque queria ajudar mais ainda”, conta ela, 
que mora em Bandeirantes há dois anos. 

Para a enfermeira Evelin Stocker, atuan-
do há oito meses no SAU de Naviraí (MS), a 

maternidade chegou de uma forma diferen-
te. “Sempre quis a maternidade, mas ouvia 
os conselhos da minha mãe para me formar 
primeiro e encontrar um bom trabalho”, 
conta a mãe de Maria Luiza, de quatro anos. 

Natural de Mundo Novo, Evelin ficou 
grávida aos 25 anos. “Mudou tudo. Era 
um sonho”, fala, emocionada, lembrando 
que, anos depois, na CCR MSVia, acabou 
realizando um outro sonho, esse, da sua 
mãe Isaura, de trabalhar no resgate. “Ela é 
auxiliar de Enfermagem e agora eu tenho 
a chance de realizar o sonho de vida dela, 
que era trabalhar em resgate”, conta emo-
cionada. “Faço meu trabalho com orgu-
lho, com carinho, sempre pensando nela”.

A paranaense de Umuarama, Edileusa 
Maria de Oliveira, planejou a primeira 
gravidez. “Era meu sonho e pude plane-
jar para quando estivesse terminando a 
faculdade”, conta a socorrista do SAU de 
Juti (MS). Porém, quando o então caçula 
João Vitor estava com apenas seis meses 
de idade, veio a surpresa. “Estava grávida 
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Para ambas, conselhos das mães foram 
determinantes para se tornarem socorristas

Isabel 

Edileusa

Filhos são a inspiração para elas, 
que combinam vida de mãe com o 
trabalho no SAU

novamente. Não esperava ter outro filho, 
mas sonhava com uma menina”, recorda. 

Hoje, 16 anos depois, a mãe do 
Amadeus (16) e do Naban (14), tem tam-
bém o João Vitor, de quatro, e a pequena 
Maria Eduarda, de dois aninhos, que 
vieram depois. Atualmente trabalha pela 
felicidade e independência dos quatro 
filhos, dividindo-se entre as tarefas do lar 
e a profissão desafiadora no Atendimento 
Pré-Hospitalar da BR-163/MS. 

Quem também fala com orgulho e sonha 
por uma vida sempre melhor para os filhos é 
a socorrista Isabel de Andrade, que trabalha 
no SAU de Sonora (MS). Seus três filhos, 
Gabriel (20), Ester (13) e Paulo Sérgio (10), 
são inspiração para conciliar o trabalho com 
a vida de mãe. “Meus filhos são tudo em 
minha vida. Sempre que posso estou perto 
deles. Gosto de cuidar, de me dedicar”, fala 
orgulhosa. “Tenho que distribuir os horários 
entre as funções enfermeira, de socorrista e 
mãe. Para o papel de dona de casa mal, sobra 
tempo”, brinca.

Isabel cuida dos filhos com a ajuda da 
mãe, Geni. “Meu espelho. Cresci vendo-a 

trabalhar muito. Minha mãe é minha rainha. 
Sou muito grata a ela”, conta. A cozinheira de 
descendência italiana não ensinou apenas a 
dedicação pelo trabalho. “Passamos por mui-
tos momentos de dificuldade e ela sempre foi 
muito íntegra. Ensinou-nos a sermos corretos 
e honestos. O que eu sou devo a ela”.

Os depoimentos das mães colabora-
doras da CCR MSVia demonstram que, 
em paralelo à transformação da BR-163/
MS,  a Concessionária tem contribuído 
para a melhoria das condições de vida e 
realização de muitos sonhos. 

“Estamos cumprindo o que promete-
mos, trabalhando dia e noite para transfor-
mar a BR-163/MS em Rodovia da Vida, 
em um esforço que reflete positivamente nas 
vidas de todos os envolvidos neste processo”, 
afirma Keller Rodrigues, Gestor de Interação 
com o Cliente da CCR MSVia. “Em nome 
dessas colaboradoras, desejamos a todos os 
usuários e usuárias da rodovia um excelente 
Dia das Mães, e que tenhamos muitas opor-
tunidades para celebrar a vida”. •
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Mobilização

A CCR MSVia e a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) realizaram 
em meados do mês a distribuição 

de folhetos informativos incentivando a 
denúncia da exploração e o abuso sexual 
infantil. A ação aconteceu no Posto de 
Fiscalização da PRF localizado no km 455, 
em Campo Grande (MS), saída para SP.  

Todas as rodovias administradas pelo 
Grupo CCR nos Estados de Mato Grosso 
do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná 
também realizaram ações semelhantes, 
lideradas pelo Instituto CCR (veja matéria 
na pág. 21), Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), que 
visa contribuir para o desenvolvimento 

CCR MSVia e PRF incentivam 

denúncias contra abuso de 
crianças e adolescentes

Panfletagem visou a divulgação 
do número 100, também chamado 
“Disque Direitos Humanos”

social, econômico e ambiental das regiões 
onde o Grupo atua.

Durante a ação foi distribuído um 
folheto incentivando a denúncia de qual-
quer suspeita de abuso ou exploração sexu-
al infanto-juvenil. Para tanto, os denun-
ciantes devem usar o número telefônico 
100, também chamado “Disque Direitos 
Humanos”.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 
nos casos de emergência identificados nas 
rodovias federais, o usuário também pode 
ligar para o telefone 191 e no caso de 
identificação de situações emergenciais 
nas cidades, pode discar 190, telefone da 
Polícia Militar. •

Faixas colocadas em trechos da rodovia incentivaram denúncias pelo Disque 100



Parceria

Visitantes puderam conhecer a viatura de resgate e todos os seus equipamentos

A CCR MSVia participou da 2ª feira 
da Saúde da Escola Padrão, em 
Campo Grande (MS). O evento foi 

realizado pelos alunos do Curso Técnico de 
Enfermagem da escola e apresentou diver-
sos conteúdos da área de saúde, de manei-
ra prática, em forma de apresentações e 
palestras. Na oportunidade, também foram 
oferecidos atendimentos à população.

Durante o evento, a CCR MSVia 
expôs aos visitantes uma viatura de Resgate 
da frota do Serviço de Atendimento ao 
Usuário-SAU, responsável pelo socorro 
a feridos em acidentes BR-163/MS, de 
maneira que os participantes da feira 
puderam conhecer a estrutura oferecida 
pela empresa no que tange ao serviço 

CCR MSVia participa de 

Feira de Enfermagem 
em Campo grande

de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), 
incluindo os equipamentos de desencar-
ceramento utilizados em operações de 
resgate na rodovia.

A Escola Padrão é parceira da 
Concessionária nas ações do Programa 
Estrada para a Saúde, onde os alunos do 
curso de Técnico em Enfermagem realizam 
procedimentos de como fazer exames clíni-
cos como aferição da pressão arterial, avalia-
ção de risco cardíaco, exame de colesterol, 
teste de diabetes e vacinação.  

O evento, realizado gratuitamente e 
aberto ao publico em geral, foi promovido 
em prol do Hospital de Câncer Alfredo 
Abrão e teve aproximadamente 2 mil pes-
soas nesta edição. •
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LOCALIDADE KM DE ACESSO KM ATÉ
 NA BR-163 A CIDADE 

Sonora 838 –
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Douradina 291 06
Dourados 260 – 
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Eldorado 40 – 
Mundo Novo 19 –  

BR-163 

Rodovias Federais

Rodovias Estaduais

Divisa (entre estados) 

Polícia Rodoviária Federal 

Aeroporto

Base do SAU – Serviço de 
Atendimento ao Usuário

N

À sua disposição
24 horas por dia,

todos os dias,
gratuitamente
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Situado ao sul da região Centro-
Oeste do Brasil e no Sudoeste de 
Mato Grosso do Sul (Microrregião 

de Dourados), o município de Juti possui 
27 anos. Localizada a 306 quilômetros da 
Capital Morena, a cidade foi fundada por 
conta do progresso da extração da erva-
-mate, vegetação típica e natural da região.

 A população estimada em 2014, confor-
me dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), contabiliza mais de 6 
mil habitantes. Atualmente, várias famílias 
contam com o incentivo à geração de tra-
balho e renda através do Centro de Inclusão 

Produtiva (CIP), que favorece a construção 
coletiva de mecanismos para a garantia de 
direitos humanos e sociais, formando grupos 
de produção e empreendimentos.

Já o Projeto Conviver, outro desta-
que na cidade, possibilita a participação 
dos idosos em vários eventos regionais, 
o que proporciona melhor autoestima e 
qualidade de vida a todos. Para realizar as 
atividades de incentivo ao esporte e lazer, 
a população jutiense desfruta de espa-
ços como o Campo Municipal, a Praça 
Santa Luzia, além do Centro de Múltiplas 
Atividades (CMA). •

Com geração de trabalho e renda, 

Juti é promessa de 
crescimento
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Sustentabilidade

O Programa Estrada para a Saúde 
da CCR MSVia bateu mais um 
recorde em sua última edição: 96 

caminhoneiros participaram da ação reali-
zada no Posto Kátia Locatelli, em Campo 
Grande (MS). Foi o maior número de pes-
soas atendidas em uma única etapa desde 
o início do Programa em Mato Grosso do 
Sul, lançado em novembro de 2014.

O principal objetivo do Estrada para a 
Saúde é contribuir com a melhoria da qua-
lidade de vida e de trabalho dos motoristas 
profissionais que trafegam pela BR-163/
MS, visando auxiliar na redução de aci-
dentes na rodovia por meio de diagnósti-
cos que podem detectar possíveis doenças 
dos caminhoneiros.

“Devido às atribulações da profissão, 
muitos acabam não tendo tempo de cuidar 
da própria saúde e através dessa iniciativa, 
caso seja necessário, eles são encaminha-
dos a procurar o médico especialista para 
buscar o tratamento adequado”, explica 
a responsável pelo Programa, Lígia Elena 
Nascimento.

Realizado no dia 28/04, das 15h às 
21h, no estacionamento do Posto, ao lado 
do Restaurante, o evento ofereceu aos 

Ação de saúde da CCR MSVia 
atende cerca de 100 
caminhoneiros em MS

Ao todo, mais de 450 pessoas já participaram da 
iniciativa que começou em novembro de 2014

caminhoneiros exames clínicos gratuitos 
como aferição da pressão arterial, avalia-
ção de risco cardíaco, exame de colesterol, 
teste de diabetes, vacinação contra tétano 
e hepatite B, além de corte de cabelo e 
barba e massagem relaxante. Ao final dos 
procedimentos, cada participante recebeu 
uma carteira de acompanhamento com 
todos os dados referentes às suas condições 
clínicas identificadas no momento. 

A próxima ação do Programa deve 
acontecer na última semana de maio em 
um posto de serviços da BR-163/MS a 
ser definido. •

Participantes puderam fazer exames clínicos
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Solidariedade

O Grupo CCR lançou em maio a 
Campanha do Agasalho 2015. 
Todas as concessionárias do 

Grupo CCR, distribuídas por seis Estados 
brasileiros participam da campanha neste 
ano. Além disso, pela primeira vez, a coor-
denação nacional da ação foi assumida 
pelo Instituto CCR, organização social 
criada pela companhia para a gestão de 
todos os programas e projetos sociais e de 
sustentabilidade do Grupo.

A arrecadação de agasalhos e coberto-
res em bom estado de conservação ocor-
rerá até o dia 27 de julho. Os itens serão 
doados para instituições assistenciais e 
pessoas carentes nas mesmas regiões onde 
foram recebidos. Para o sucesso da inicia-
tiva, as unidades coordenarão os pontos de 
coleta nos estados de Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Bahia.

Grupo CCR lança 

Campanha do 
Agasalho 2015 
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Solidariedade

Em Mato grosso do Sul
A CCR MSVia criou postos de coleta 

de doações em três Bases Operacionais 
do SAU – Serviço de Atendimento ao 
Usuário, das cidades de Rio Verde de 
Mato Grosso (km 678,1), Campo Grande 
(km 478,5) e Douradina (km 285,2), 
além dos escritórios administrativos da 
empresa, localizados fora da rodovia. 

Segundo Fausto Camilotti, o tempo 
frio mobilizou os colaboradores a engaja-
rem a empresa no esforço do Grupo CCR 
que há anos promove campanhas de agasa-
lho no Sul e no Sudeste do Brasil.

“Como São Paulo, Rio e Paraná tem 
invernos rigorosos, nossas campanhas já 

são uma tradição por lá”, conta Camilotti. 
“Quando chegamos aqui, achávamos que 
não enfrentaríamos frio, mas pudemos 
perceber no ano passado que o frio tam-
bém castiga as famílias carentes de MS, 
por isso, decidimos trazer para cá nossa 
campanha corporativa”.

Em 2014, as unidades do Grupo CCR 
em São Paulo (CCR AutoBAn, CCR SP 
Vias, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR 
NovaDutra, no trecho paulista, e ViaQuatro) 
arrecadaram 105.741 peças de roupas e 
cobertores. Somadas às 25.391 peças com-
pradas pelas concessionárias, o Grupo CCR 
doou um total de 131.132 itens. •

Bases operacionais atuam como postos de coleta da Campanha na BR-163/MS

17
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Aprendizagem

Os jovens selecionados pelo 
Programa de Aprendizagem 
Profissional da CCR MSVia 

começaram a trabalhar na Sede da empre-
sa no início do mês de maio. Desde o dia 
15 de abril, os 13 estudantes escolhidos 
passaram por um processo de imersão rea-
lizado no SENAI, parceiro do Programa, 
onde aprenderam sobre procedimentos 
administrativos.

Os jovens terão direito aos mesmos 
benefícios dos colaboradores da CCR 
MSVia, recebendo além do salário, vale 
transporte e assistência médica, propor-
cionais à carga horária trabalhada. Ao 
longo do 1 ano de contrato, os jovens 
irão dedicar 4 horas por dia ao apren-
dizado, de forma intercalada entre ativi-
dades no SENAI e na CCR MSVia, ou 
seja, escola e empresa.

De acordo com a responsável pela Gestão 
de Pessoas da CCR MSVia, Rosângela 
Corrêa, todos os Aprendizes foram selecio-
nados de acordo com o perfil procurado pela 

empresa e pelas qualidades que apresentaram 
durante a dinâmica na seleção.

“Nosso objetivo com o Programa, 
além de preparar os jovens para o mercado 
de trabalho, é contribuir na formação do 
caráter dos cidadãos, incentivando-os a 
trabalhar com visão no futuro, aliando 
ações sustentáveis e inovadoras, enfrentan-
do e vencendo desafios, sem interferir na 
formação escolar”, explica Rosângela.

Graziele Regos da Silva, 15, foi uma 
das jovens selecionadas no Programa e 
conta como recebeu a notícia de sua 
escolha. “Eu dei um grito tão alto que 
meu pai veio ver o que tinha acontecido. 
Espero agora corresponder às expectativas 
da empresa e quem sabe continuar como 
colaboradora no futuro”, almeja a estudan-
te que pretende cursar Direito.

O desejo de seguir no Grupo CCR é 
compartilhado pelo pai, o corretor José 
Ivan Regos. “Conheço a empresa e sei da 
possibilidade de crescimento que todos no 
grupo têm. Esse é o primeiro emprego dela 

Jovens aprovados em seleção 
iniciam atividades como 
Aprendizes na CCR MSVia

Programa de Aprendizagem Profissional 
da Concessionária busca contribuir para 
a formação profissional, social e do 
caráter dos estudantes
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Aprendizagem

e não teria lugar melhor para ela começar”, 
destaca José.

Por meio do Programa de 
Aprendizagem Profissional da CCR 
MSVia, Vitória Loreane Gonçalves tam-
bém conseguiu seu primeiro emprego. A 
estudante de 14 anos conta que agora terá 
responsabilidades grandes que possibilita-
rão a ela adquirir novos conhecimentos. 
“É um mundo completamente novo pra 
mim, mas isso vai me ajudar a crescer 
como pessoa e como profissional”, diz. 

Vitória conta também com a torcida da 
mãe, Aliete, que conta da emoção em ver 
a filha iniciando no mercado de trabalho. 
“Fiquei muito contente quando soube que 

ela tinha sido escolhida e agora torço para que 
ela se destaque na empresa, pois sempre foi 
uma boa aluna, sempre tirou boas notas. Essa 
é uma oportunidade única de crescimento 
profissional e certamente será um diferencial 
para ela no futuro”, conta dona Aliete.

A Seleção

Vitória, Graziele e mais 11 jovens foram 
escolhidos entre mais de 250 estudantes de 
14 a 18 que participaram do processo de 
seleção realizado pela CCR MSVia em feve-
reiro. O contrato de trabalho tem a duração 
de 12 meses e após o término, será realizado 
um novo processo de seleção. •
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Estudantes recebem os mesmos benefícios dos colaboradores, proporcionalmente



Carreira

O Gestor de Atendimento da CCR 
MSVia Fausto Camilotti participou 
no fim do mês de maio de um 

evento promovido pelos acadêmicos do curso 
de Engenharia Civil da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS). O ‘Papo 
de Engenheiro: Carreira’ reuniu profissionais 
renomados na área, e que atuam no Estado, 
para contar aos futuros colegas de profissão 
sobre suas experiências de vida, desde o início 
no curso, passando pela época acadêmica, até 
a inserção no mercado de trabalho.

“Abordamos assuntos como a impor-
tância estratégica de um bom networking, 
as competências e qualificações do 
Engenheiro frente aos desafios atuais, o 
panorama do mercado da construção civil 
no contexto da Concessão de Rodovias em 
Mato Grosso do Sul, além de responder 

aos questionamentos dos participantes”, 
enumera Camilotti.

Ao longo do evento, o Gestor da 
Concessionária frisou a importância da 
dedicação do futuro profissional, enquan-
to acadêmico, para saber buscar conheci-
mento e aproveitar ao máximo a presença 
do professor para tirar dúvidas.

“O bom profissional, aquele que faz 
a diferença no mercado, está constante-
mente estudando, buscando expandir seus 
conhecimentos, e não só em sua área de 
atuação, mas em todas aquelas que inferem 
em suas atividades diárias. Portanto, se não 
quiser ser só mais um no mercado, é preciso 
continuar atualizando-se, seja por meio de 
livros, cursos ou qualquer outra atividade 
que venha agregar valor e informação à sua 
profissão”, enfatiza. •

gestor da CCR MSVia fala 
sobre a carreira de engenheiro
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O bom profissional está constantemente estudando, diz Camilotti (à dir. na foto)
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Institucional

O Grupo CCR acaba de criar o 
seu Instituto com o objetivo de 
reunir e potencializar os resulta-

dos das iniciativas que desenvolve há mais 
de 10 anos por meio de suas unidades. A 
nova instituição vai ao encontro do com-
promisso da empresa de contribuir para 
o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental das regiões em que atua,  visan-
do contribuir para a melhoria da qualida-
de de vida de seus públicos.

Qualificado como OSCIP – 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Lei 9.790/99) em 
2014, o Instituto CCR foi concebido 
com as premissas de crescimento qualifi-
cado, perpetuidade, excelência na presta-
ção de serviços. A responsabilidade social 
presente há anos em todos os processos 
de gestão do Grupo, ganha sentido mais 

amplo com a criação do Instituto, ao 
incorporar também os princípios da sus-
tentabilidade ao DNA de suas empresas.

O Instituto CCR já começa com a 
experiência dos muitos projetos desen-
volvidos pelo Grupo CCR. São projetos 
nas áreas de: Qualidade de Vida e Saúde; 
Educação e Cidadania; Cultura e Esporte 
e Meio Ambiente e Segurança Viária. 

No Mato Grosso do Sul, em função do 
atual estágio de desenvolvimento das ati-
vidades da CCR MSVia no Estado, estão 
sendo concentrados recursos na implanta-
ção de obras, serviços e ações institucio-
nais que visam oferecer mais segurança 
e fluidez ao tráfego da BR-163/MS. As 
avaliações de possibilidades de incentivo 
do Instituto CCR a novos projetos sociais, 
culturais e esportivos só começarão a ser 
feitas com vistas ao ano de 2016. •
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É por aqui 
que a gente   

chega lá.

MUITA GENTE NÃO SE LEMBRA, MAS HÁ 
15 ANOS A CCR MUDA MUITA COISA NAS 
ESTRADAS DO PAÍS. E AGORA ESTÁ NO MS 
PARA TRAZER MAIS AVANÇOS AO ESTADO.
www.ccr.com.br
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Imagem da fanpage do Grupo CCR

Como forma de aumentar a inte-
ratividade com os usuários nas 
regiões onde atua, o Grupo CCR 

criou mais um canal de comunicação 
direta: a fanpage da empresa no Facebook. 
O espaço pode ser acessado pelo endereço 
www.facebook.com/GrupoCCROficial.

Nela, o usuário encontra informações 
gerais sobre o Grupo, reprodução de cam-
panhas de interesse público e ações desen-
volvidas pelas suas unidades de negócios e 
serviços, dicas de segurança e outros assun-
tos para divulgação das ações da empresa.

 Além disso, o espaço eletrônico cria 
a possibilidade de interação entre os seus 
usuários com troca de informações, críti-
cas e sugestões, que são analisadas pelos 
moderadores responsáveis pela manuten-
ção da fanpage.

 A inauguração foi marcada pelo lança-
mento da Campanha do Agasalho de 2015 
(veja matéria na página 16) e pela apresen-
tação da nova campanha do Grupo CCR  
de prevenção de acidentes. Apostando em 
uma animação leve e divertida, a campa-
nha visa conscientizar os motoristas sobre 
a importância da direção segura.

 A campanha de segurança deste ano 
do Grupo CCR veiculada pela fanpage é 
assinada pela agência Today. As peças serão 
veiculadas em todos os feriados de 2015.

 Redução de acidentes - A redução de 
acidentes é uma das prioridades do Grupo 

grupo CCR lança 
fanpage no Facebook

CCR, que investe permanentemente em 
campanhas e em ações de educação no 
trânsito. Atualmente, a companhia é res-
ponsável pela operação de 3.259 quilô-
metros de rodovias em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. •
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É por aqui 
que a gente   

chega lá.

MUITA GENTE NÃO SE LEMBRA, MAS HÁ 
15 ANOS A CCR MUDA MUITA COISA NAS 
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Chapéu

O TRÂNSITO 
E FEITO POR 
TODOS NOS.
´

´

Quando cada um faz a sua parte, a viagem de todos fica muito mais tranquila.  
Por isso a CCR MSVia também trabalha todos os dias para oferecer mais segurança  
na BR-163/MS, com tecnologia avançada, médicos especializados, resgate,  
guincho, monitoramento 24 horas e muito mais.

www.grupoccr.com.br/msvia – Disque CCR MSVia: 0800 648 01 63

É por aqui 
que a gente   

chega lá.
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