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editorial SUMÁrio
o feriado do Carnaval é um dos que mais 

movimentam as rodovias do Brasil. na Br-

163/MS não seria diferente e, pensando 

nisso, a CCr MSvia desenvolveu ações de 

segurança que visam combater a combina-

ção álcool/direção, visto que nessa época de 

festividades, o índice de acidentes causados 

por esse motivo aumenta. Saiba também 

neste número como funciona o sistema de 

Detecção Automática de incidentes (DAi) 

do circuito de câmeras de Tv utilizado pela 

CCr MSvia ao longo da rodovia. veja tam-

bém como foi a entrega das cadeiras de 

rodas adquiridas por meio da Campanha de 

voluntariado Lacre Solidário, da Concessio-

nária, que entregou 10 cadeiras de rodas a 

entidades assistenciais de Mato Grosso do 

Sul. Já tem programação para o Carnaval? 

Se não, aproveite nossas dicas de turismo 

e aproveite o feriado. e lembre-se: se beber, 

não dirija!

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



os colaboradores da CCr MSvia 
concluíram a entrega das 10 
cadeiras de rodas para entidades 

assistenciais de Mato Grosso do Sul. As 
cadeiras foram compradas pelas equipes da 
Concessionária com o dinheiro obtido pela 
Campanha de voluntariado Lacre Solidário, 
que recolheu lacres de latas de alumínio e 
também obteve doações em dinheiro dentro 
da empresa. 

Segundo Cristiana Hollanda, responsável 
pela Campanha e ouvidora da CCr MSvia, 
a ação conseguiu coletar 80 quilos de la-
cres, o equivalente a 140 garrafas PeT 
cheias, quantidade suficiente para a com-
pra de uma cadeira. o sucesso da iniciativa 
incentivou as doações em dinheiro.

“Colaboradores, fornecedores e amigos 
das nossas equipes se sensibilizaram com 
o sucesso da nossa coleta de lacres e de-
cidiram participar doando dinheiro, o que 
permitiu comprar outras nove cadeiras de 
rodas”, diz Cristiana Hollanda. 

Seis cadeiras de rodas foram entregues 
em Campo Grande ao recanto São João 
Bosco, entidade fundada em 1923 e que 

Entidades de MS recebem cadeiras de 
rodas doadas por colaboradores da 
CCR MSVia 

atende a cerca de 80 idosos de ambos os 
sexos, dos quais 40 necessitam de cadeiras 
de rodas. 

em rio verde de Mato Grosso foram 
entregues duas cadeiras de rodas para 
a instituição de Longa Permanência para 
idosos (iLPi) Aurora Borges, que funciona 
desde 1998 e abriga 22 pessoas com mais 
de 60 anos de idade, das quais quatro são 
cadeirantes.

em naviraí, a Associação de Pais e Ami-
gos dos excepcionais (APAe) recebeu outras 
duas cadeiras de rodas. A entidade fundada 
em 1977 atende a 135 alunos e tem por 
objetivo oferecer apoio educacional à pes-
soa com deficiência intelectual e múltipla.

Campanha continua
Segundo Cristiana Hollanda, a cam-

panha de coleta de lacres solidários dos 
colaboradores da CCr MSvia continua. 
os interessados em contribuir podem obter 
mais informações diretamente na ouvidoria 
da empresa, que atende pelo telefone (67) 
3357-9184, ou pelo Disque CCr MSvia, 
através do 0800 6480163. 
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os Painéis eletrônicos de Mensagens variáveis da 
Br-163/MS também emitirão frases educativas 
com o mesmo tema.

“esse tipo de ação, é mais um esforço das insti-
tuições e autoridades ligadas ao trânsito no esclare-
cimento de motoristas e passageiros sobre os riscos 
de dirigir sob o efeito do álcool, principalmente este 
mês, em razão das festas de Carnaval”, enfatiza 
Arrison Szesz. “é fundamental que os passageiros 
também sejam nossos parceiros, recusando-se a 
viajar com motoristas que estejam sob os efeitos 
do álcool”. 

no começo deste mês, representantes das 
construtoras que atuam nas obras de dupli-
cação da Br-163/MS participaram de uma 

capacitação promovida pela CCr MSvia, abordando 
os modelos de previsão de desempenho dos pavi-
mentos da rodovia.

De acordo com Luís Miguel Gutierrez Klinsky, 
pesquisador do Centro de Pesquisas rodoviárias 
da CCr novaDutra e palestrante, a ideia principal 
é monitorar de forma precisa os trechos que estão 
sendo duplicados neste ano e no próximo, por meio 
de um controle detalhado de execução quanto à 
qualidade, fornecido usualmente pelas empreiteiras.

“Uma das obrigações contratuais da CCr MSvia 
é desenvolver pesquisa, por meio do recurso para 
Desenvolvimento Tecnológico (rDT). nesse sentido, 

CCR MSVia promove capacitação para 
empresas que atuam na BR-163/MS

neste mês, a CCr MSvia, a Agência nacional 
de Transportes Terrestres, AnTT, e a Polícia 
rodoviária federal, Prf, realizam distribui-

ção de folhetos e bafômetros educativos em vários 
pontos da Br-163/MS. As ações se desenvolveram 
em frente às Unidades operacionais da Prf localiza-
das nos kms 734,3 (Coxim), 454,8 (Campo Grande) 
e 267,4 (Dourados).

Segundo Arrison Szesz, analista de Planejamento 
do Atendimento da CCr MSvia, as ações educativas 
visam marcar a data com mensagens desestimulan-
do a prática de consumo do álcool por motoristas. 

deStaqUeS

Foto: Ângelo Smaniotto

estamos iniciando um estudo aproveitando este 
recurso”, explica.

Durante os encontros, também foram apresenta-
dos ensaios complementares que serão realizados 
nas pesquisas no Laboratório da CCr MSvia. Ainda, 
foram discutidos os procedimentos que devem ser 
adotados desde a coleta das amostras em campo, 
até a execução dos ensaios. 

CCR MSVia, ANTT e PRF fazem ação  
contra o alcoolismo
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Para garantir atendimento rápido e efi-
caz e assegurar segurança e fluidez 
ao tráfego, a CCr MSvia monitora 

a Br-163/MS por um Circuito fechado de 
Tv. o sistema, operado a partir do Centro 
de Controle operacional (CCo), conta com 
um programa de detecção automática de 
incidentes, como objetos caídos na pista, 
pedestres na via, carros parados no acosta-
mento, veículos trafegando na contramão, 
entre outros.  

“As câmeras são controladas remotamente 
a partir da central, com intervenção direta dos 
operadores ou por meio automático, utilizan-
do o DAi (sistema de detecção automática de 
incidentes), que detecta qualquer alteração 
na rodovia, disparando um alarme em caso 
de anormalidade”, diz Medeiros.

Tecnologia e segurança na BR-163/MS

Meio aMbiente
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CCR MSVia promove resgate de 
material vegetal em MS 
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A CCr MSvia desenvolveu uma série de 
ações de resgate e transplante de material 
genético vegetal (germoplasma) de espé-

cies localizadas nas áreas onde realizam obras de 
ampliação e duplicação da Br-163/MS. As ações 
integram o Programa de Proteção à flora, definido 
pelo iBAMA (instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos recursos naturais renováveis).

Segundo Michel Klaime filho, responsável pela 
área de Meio Ambiente da Concessionária, o res-
gate de germoplasma e transplante de parte do 
material resgatado foi realizado através da coleta 

de sementes e mudas, tendo como foco mitigar 
a eventual perda da biodiversidade vegetal em 
função das obras de duplicação e melhoria da 
rodovia.

“Com essas ações, contribuímos para a conser-
vação das espécies na própria região com a sua 
realocação para áreas que serão preservadas”, 
explica o engenheiro. “Além disso, estamos cole-
tando material vegetal que foi acondicionado e 
encaminhado para herborização na Universidade 
federal da Grande Dourados, UfGD, e no instituto 
florestal de São Paulo”. 

o recurso opera por meio da definição de 
máscaras eletrônicas em cada trecho de faixa 
da rodovia monitorado pelos equipamentos. 
A cada quatro minutos, as câmeras mudam o 
sentido de visualização, ou seja, ficam quatro 
minutos voltadas para o norte e quatro minu-
tos para o Sul. o sistema permite captar obje-
tos de, no mínimo, 50 centímetros cúbicos. 



Rally dos Sertões 2017 termina em Bonito 
A 25ª edição do rally dos Sertões, a maior competição off road do Brasil, será encerrada 
em Bonito (MS). o anúncio foi feito pela Dunas race, empresa organizadora do evento, 
que acontecerá entre 16 e 26 de agosto, com largada em Goiânia (Go). 

 

Unesco reafirma Pantanal como  
reserva da biosfera 
no início deste ano, a Unesco reafirmou o status do Pantanal como reserva da Biosfera.  o 
anúncio foi feito durante a 23ª reunião do Comitê internacional de Aconselhamento das 
reservas da Biosfera (iACBr 2017), realizada em Paris.  

 

Parque das Nações Indígenas em Campo Grande
Com 119 hectares de área, o Parque das nações indígenas é uma excelente opção de lazer, 
diversão e esporte para quem visita Campo Grande. Além de seu projeto paisagístico, o 
Parque conta com um lago circundado por pistas apropriadas para a prática de caminhadas, 
formado a partir das águas do córrego Prosa. 

Tecnologia e segurança na BR-163/MS

Depois do sucesso do primeiro edital 
no Brasil exclusivo para produto-
res culturais de fora das capitais, o 

instituto CCr, organização sem fins lucrati-
vos que gerencia os investimentos do Grupo 
CCr em sustentabilidade, abriu as inscrições 
em 14 de fevereiro para um novo processo 
seletivo para patrocínio de projetos na área 
cultural.

o principal objetivo do “2º edital instituto 
CCr de Projetos Culturais” é fomentar o 
desenvolvimento cultural em municípios 
(exceto capitais) no entorno das unidades 
de negócio administradas pelo Grupo CCr, 

Instituto CCR lança novo  
edital para patrocínio de  
projetos culturais 

tU
ri

SM
o

cU
lt

Ur
a

l

uma das maiores companhias de concessões 
em infraestrutura da América Latina. os pro-
ponentes devem ter CnPJ cadastrado em 
alguma das 174 cidades dos estados de São 
Paulo, rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Bahia onde o Grupo CCr atua.

o valor total do patrocínio é de r$ 2 mi-
lhões. os projetos escolhidos serão patro-
cinados com o montante de até r$ 200 mil 
cada um. não é obrigatório que o patrocínio 
chegue a esse limite. 

Acesse http://www.institutoccr.com.br/
editais/104262-segundo-edital-instituto-ccr-
de-projetos-culturais e saiba mais.  
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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.


