
 
 

 

Instituto CCR apoia a campanha Junho Vermelho  
 

Empresas do Grupo CCR divulgam mensagens para estimular a doação de sangue e 
conscientizar sobre a importância desse gesto 

 
 

 
 

 

Preservar e salvar vidas são prioridades para o Grupo CCR e, por isso, o Instituto CCR 

apoia a campanha Junho Vermelho, que visa a conscientizar as pessoas sobre a 

importância da doação de sangue e estimulá-las a praticar esse gesto solidário. Ao longo de 

todo o mês, as empresas do Grupo divulgarão mensagens ao público externo por meio de 

folhetos e mídias diversas, como os sites e os painéis eletrônicos de mensagens, e ainda ao 

público interno, pelos canais de comunicação voltados aos colaboradores. 

“Apoiando essa campanha, o Instituto CCR entra com sua força de divulgação e sua 

capacidade de mobilização social junto aos colaboradores do Grupo CCR e também aos 

motoristas, passageiros e usuários em geral de nossas vias”, destaca o Dr. José Antonio 

Coelho Júnior, médico cirurgião-geral e coordenador de qualidade de vida da CCR. “Uma 

doação pode beneficiar até três pessoas. O sangue, com seus hemocomponentes, ajuda 

não só nas situações emergenciais, como também em outros casos, como de doenças 

crônicas, problemas de coagulação, problemas de células sanguíneas defeituosas, entre 

outros”.  

O apoio a esse movimento integra as atividades do programa Nosso Mundo Melhor, que 

reúne todas as ações de voluntariado estimuladas pelo Instituto CCR. Confira no site 

www.eudousangue.com.br quem pode e quem não pode doar sangue, locais para doação, 

entre outras informações.  

 

Mais sobre a campanha 

http://www.eudousangue.com.br/


 
 

 

 

A campanha Junho Vermelho teve início em 2011 e é realizada pelo Movimento Eu Dou 

Sangue, envolvendo diversos setores da sociedade, no Estado de São Paulo. Tornou-se 

nacional em 2014 e ganhou mais força em 2015. Hoje, a iniciativa é conhecida como “Eu 

Dou Sangue pelo Brasil”. E a lei nº 16.389, de 15 de março de 2017, instituiu o Junho 

Vermelho como evento oficial no calendário do Estado de São Paulo. 

As idealizadoras dessa campanha foram as irmãs Debi Aronis e Diana Berezin, que, por um 

problema de saúde na família, compreenderam o real sentido da doação de sangue e 

passaram a abraçar essa causa. “Gostaríamos que as pessoas entendessem e aderissem à 

doação de sangue sem ter que vivenciar situações de sofrimento. Doar é uma questão de 

atitude e de mudança de cultura, a exemplo do uso do cinto de segurança, que, no passado, 

não tinha a atenção das pessoas como tem hoje”, destaca Debi. “A CCR lida com 

transportes e com seres humanos diariamente e esse estímulo do Instituto CCR mostra a 

coerência entre a sua mentalidade e a imagem passada com esse apoio”, lembra Debi.  

Apesar de saber que o número de doadores ainda pode e precisa crescer, ela comemora os 

resultados: “Nunca se falou tanto em doação de sangue. A hemorrede do Estado de São 

Paulo sinaliza que as doações aumentam 30% ao longo do movimento e depois dele, no 

período de junho a agosto”.   

 

Sobre o Instituto CCR: 
O Grupo CCR criou em 2014 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a 
gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela 
empresa.  O Instituto CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de 
leis de incentivo em projetos estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e 
Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o 
desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, com a experiência 
de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 2003, já beneficiaram 7 milhões de 
pessoas com investimento de R$ 185 milhões em projetos estruturados. Para saber mais, acesse o 
site www.institutoccr.com.br   

 
 
Sobre o Grupo CCR:  
Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da 
América Latina. Controla, atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das 
concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn 
(SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia 
(MS). Também faz parte do controle acionário da concessionária ViaRio, responsável pela 

http://www.institutoccr.com.br/


 
 

 

construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua 
ainda no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm, empresa prestadora 
de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros de fibra 
óptica subterrânea e aérea. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de 
passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, 
responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, pelo 
transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e 
Lauro de Freitas, além de ter participação na concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre 
Trilhos), que interligará a região portuária e o centro do Rio de Janeiro. O grupo ingressou, em 2012, 
no setor aeroportuário, com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos 
aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e Curaçao. No Brasil, possui a 
concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 
em Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana 
prestadora de serviços aeroportuários. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR 
assinou o Pacto Global da ONU e, em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de 
Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo quinto ano consecutivo. Emprega, 
atualmente, cerca de 11 mil colaboradores. 

 

Mais informações à imprensa: 
 
Entrelinhas Comunicação – (11) 3066-7700 
 
Alessandro Soares – alessandro@entrelinhas.net - (11) 99964-0335 
Agnaldo Brito – agnaldo.brito@entrelinhas.net - (11) 97340-1405 
Mauro Albano – mauro.albano@entrelinhas.net - (11) 97493-8201 
Rodrigo Cipriano – rodrigoc@entrelinhas.net – (11) 99963-9856 
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