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Concessionária filiada à:

editorial SUMÁrio
após um ano de muitos desafios e supera-
ções, iniciamos 2017 com objetivos traçados 
e metas a serem alcançadas. nesta edição, 
apresentamos nossas últimas ações em 2016 
e mostramos um pouquinho do que está 
por vir este ano. Um exemplo é o sucesso 
do Programa de Fidelização dos usuários 
da Br-163/MS, iniciado ano passado e que 
hoje conta com mais parceiros, oferecendo 
mais benefícios ainda para quem trafega 
pela rodovia administrada pela CCr MSVia. 
Saiba também o valor do repasse de iSS em 
2016 pela Concessionária aos 21 municí-
pios lindeiros à rodovia, contribuindo para 
o desenvolvimento do estado. Veja como 
foi a campanha desenvolvida pela empresa 
no final do ano que buscou conscientizar 
os motoristas sobre a importância do uso 
correto da cadeirinha pelas crianças. Você 
sabia que já existem câmeras monitoran-
do, em tempo integral, a Br-163/MS? Veja 
também nossas sugestões de turismo para 
aproveitar o resto das férias.

Feliz 2017!!

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 utiliza um dos mais modernos 
sistemas de monitoramento de tráfego da 
atualidade para operar a Br-163/MS. Por 
meio de uma rede própria de câmeras de 
TV, a empresa acompanha o movimento 
do tráfego à distância, on line, 24 horas 
por dia. 

Segundo Fausto Camilotti, gestor de 
atendimento da CCr MSVia, o sistema de 
monitoramento da rodovia foi desenvolvido 
considerando 20 anos de experiência em 
operação de rodovias administradas pelo 
grupo CCr.

“Trouxemos para Mato Grosso do Sul o 
que há de mais avançado não só em tecno-
logia de captação de imagens, mas também, 

Câmeras monitoram  
a rodovia 

de monitoramento à distância, identificação 
automática acidentes e incidentes na pista 
e eficácia no acionamento das equipes de 
socorro e resgate”, diz o gestor. “a experti-
se alcançada em rodovias como a Castello 
Branco, Bandeirantes e a Dutra foi transferida 
em novas alternativas de atendimento aos 
usuários na Br-163/MS”.

o sistema já conta com mais de 300 câ-
meras em circuito fechado de TV (ao todo, o 
sistema contará com 453 câmeras), dispostas 
em pontos estratégicos da rodovia, em mé-
dia. os equipamentos são movimentados à 
distância, com giro de 360°, além de movi-
mento vertical e zoom, que permitem rastrear 
cerca de 94% da rodovia.  
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Foto: rachid Waqued



a CCr MSVia está distribuindo folhetos que alertam 
aos motoristas sobre o modo correto de transportar 
crianças em automóveis. o transporte adequado 
de crianças e bebês s é fundamental para garantir 
a segurança no caso de freadas bruscas ou até 
mesmo em acidentes.

o folheto destaca que, crianças com menos de 
10 anos devem sempre ser transportadas no banco 
traseiro, nunca no banco da frente. De preferência, 
devem ser acomodadas em cadeiras especiais ou 
assentos de elevação, pois os cintos de segurança 
servem apenas para pessoas com mais de 1,45 
metro de altura. 

Transporte crianças 
corretamente

em meados de dezembro, os colaboradores 
da CCr MSVia receberam um presente de 
natal antecipado. a orquestra Filarmônica 
Jovem emmanuel, composta por 25 músicos, 
entre estudantes e instrutores, realizou uma 
apresentação na Sede da empresa. na opor-
tunidade, os colaboradores da Concessionária 
doaram à Fundação Chico Xavier, mantene-
dora da orquestra, 133 brinquedos coletados 
em campanha interna de voluntariado. os 
brinquedos foram doados pela Fundação a 
entidades sociais de MS. 

Música, brinquedos  
e solidariedade

deStaqUeS

Foto: alessandra Miranda
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o coordenador médico da CCr MSVia, Dr. Stephen reverdito, e 
o coordenador do Serviço de atendimento Móvel de Urgência 
(SaMU), Djalmir César, apresentaram em dezembro aos profis-
sionais da área novas técnicas para salvamento de vítimas de 
acidentes. o evento, destinado a médicos, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem, socorristas e bombeiros aconteceu no campus 
de Campo Grande da Universidade estadual de Mato Grosso do 
Sul (UeMS). Conhecida como extração ângulo zero, a nova técnica 
estabelece novos parâmetros para a retirada de vítimas de ferragens 
em casos de acidentes rodoviários. a proposta é que o resgate deve 
acontecer tendo a cabeça da vítima como referência, buscando 
preservar ao máximo o alinhamento da coluna cervical. 
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CCR MSVia e SAMU mostram  
técnicas de resgate na UEMS

inStitUcional
apesar da crise e das dificuldades enfrentadas pelo país, o volume de 
obras na Br-163/MS determinou novo recorde da CCr MSVia no reco-
lhimento de impostos às prefeituras de cidades servidas pela rodovia: r$ 
29,4 milhões. o valor é referente ao iSSQn (imposto Sobre Serviços de 
Qualquer natureza) e incide sobre obras e arrecadação de pedágio, basi-
camente. Desde o início dos serviços de recuperação da Br-163/MS, em 
abril de 2014, a Concessionária já recolheu às prefeituras um total de  
r$ 54,8 milhões. 

Recolhidos R$ 29,4 milhões em ISS em 2016

o Programa de Fidelização da CCr MSVia tem novos parceiros. iniciado em 2016 com 10 empresas 
participantes, o Programa já conta com 15 parceiros entre restaurantes, hotéis e postos de serviços. a 
proposta é oferecer descontos e brindes em estabelecimentos comerciais lindeiros à Br-163/MS.
Para participar, o usuário precisa apresentar o comprovante de pedágio, que vale por três dias para 
garantir os descontos. Para quem utiliza o pedágio eletrônico, a fatura mensal serve como comprovante, 
com validade de até 30 dias.
os estabelecimentos parceiros são identificados com uma faixa do Programa de Fidelização.  Para saber 
quais os locais participantes, solicite o folheto em uma das Bases operacionais, praças de pedágio ou 
acesse o site www.msvia.com.br. 

Programa de fidelização tem novos parceiros
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Parque Nacional de Ilha Grande:  
unidade de conservação atrai turistas 
Unidade de conservação brasileira de proteção inte-
gral à natureza, o Parque nacional de ilha Grande 
se destaca por suas belas paisagens. Sua extensão 
territorial se divide pelos municípios de eldorado, ita-
quiraí, Mundo novo e naviraí, em Mato Grosso do 
Sul, e alto Paraíso, Guaíra, icaraíma e São Jorge do 
Patrocínio, no Paraná. o parque é aberto ao público 
para visitas. em alguns locais, há opções de lazer, onde é possível até mesmo nadar nas 
margens do rio Paraná, bem como passear de barco. atualmente, o local é administrado 
pelo instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
 

Monumento é marco da  
fundação de Campo Grande 
Conhecido como Monumento dos imigrantes ou Monu-
mento Carro de Boi, a escultura fica localizada próxima 
do Horto Florestal, em Campo Grande. o monumento 
é considerado o marco de fundação da capital morena, 
já que ele marca o local onde chegaram as primeiras 
famílias de migrantes na cidade, que vieram de outros 
estados para desbravarem a região. ele é representado 
por um carro de boi, que era o meio de transporte usado pelos colonizadores na época. 
a obra foi idealizada pela artista plástica neide ono e construída no ano de 1996.  
 

Construção histórica se destaca  
em praça de Dourados  
a Catedral imaculada Conceição é um dos cartões-postais de 
Dourados. Começou a ser construída em 1925 e foi inaugurada 
no ano seguinte. Já em 1935, foi criada a Paróquia. no entanto, 
de acordo com informações da prefeitura municipal, a atual 
edificação foi construída em 1943 e reformada no ano de 1953, 
abrigando um belo mosaico em cerâmica em seu interior. após ou-
tras intervenções ao longo se sua história, o local foi oficialmente 
inaugurado como Catedral da Diocese de Dourados. em 2014, 
uma nova reforma foi feita no templo. a Catedral fica localizada 
ao lado da Praça antônio João, no centro de Dourados. 
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CCR MSVia e SAMU mostram  
técnicas de resgate na UEMS
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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.


