
 
 
 
 
 

 

 

 ‘Aperte para Educar’ avança e chega a todas as praças de pedágio da 

CCR ViaOeste e CCR AutoBAn 

O programa, que é uma parceria entre Grupo CCR e Instituto Ayrton Senna, amplia o engajamento espontâneo 

da população por meio de uma botoeira instalada nas praças de pedágio, que permite que os motoristas doem 

parte do troco à causa da educação mantidas pelo Instituto 

São Paulo, 15 de maio de 2018 – A partir desta terça-feira (15/5) o programa ‘Aperte para 

Educar’ – uma parceria entre o Grupo CCR e o Instituto Ayrton Senna para doação do troco 

nos pedágios - passa a funcionar em todas as praças de pedágio da CCR Via Oeste, no 

Sistema Castello-Raposo. O programa também começa a valer na praça de Perus, da CCR 

AutoBAn, e até o final do mês de maio estará implementado em todas as praças de pedágio 

com cobrança manual do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Até o final de junho todas as 

rodovias do Grupo CCR no Estado de São Paulo farão parte da iniciativa. O objetivo do 

programa é impactar cerca de 10% dos usuários que circulam nas rodovias do grupo.  

O programa 'Aperte para Educar' consiste em um botão instalado nas praças de pedágio 

que dá ao usuário a possibilidade de doar parte do troco ao Instituto Ayrton Senna, 

organização que atua desde 1994 para levar oportunidades de desenvolvimento pleno a 

crianças e jovens de todas as regiões do Brasil, por meio da educação. 

Todas as doações precisam ser feitas voluntariamente pelos motoristas que apertarem o 

botão instalado nas cabines. O valor máximo para a doação não ultrapassa R$ 0,40 e é 

encaminhado diretamente para o Instituto Ayrton Senna. A expectativa é que o projeto seja 

ampliado para todas as concessionárias do grupo, incluindo rodovias federais.  

"Ao longo de sua trajetória, o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, tem apoiado uma série 

de projetos de estímulo a educação, esporte, saúde e cidadania em todas as regiões em que 

atua em todo o País. Neste longo histórico, o ‘Aperte para Educar’ é mais uma iniciativa que 

reforça o nosso compromisso em colaborar com esses valores. Em parceria com o Instituto 

Ayrton Senna, acreditamos que ações como esta fazem a diferença na nossa sociedade e 

promovem o engajamento de todos", afirmou Renato Vale, presidente do grupo CCR. 

 



 
 
 
 
 

 

“Essa parceria inovadora é um marco na história do Instituto Ayrton Senna, pois pela 

primeira vez permitimos que os motoristas façam uma contribuição fundamental ao nosso 

trabalho, de forma simples e rápida. Estamos muito felizes com o Grupo CCR por terem 

colocado esse projeto para rodar em importantes rodovias de São Paulo. E temos a certeza 

de que é uma parceria que colherá bons frutos e poderá ser ampliada”, disse Thiago 

Fernandes, diretor de Negócios do Instituto Ayrton Senna. 

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 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. 

 
Sobre o Instituto CCR:O Instituto CCR, uma entidade privada sem fins lucrativos, nasceu em 2014 com o 

objetivo de estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez 

anos pelo Grupo CCR. Por meio do Instituto CCR são viabilizados projetos, com recursos próprios da 

companhia e oriundos de leis de incentivo, com foco prioritário em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; 

Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. Comprometido com o 

desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, o Grupo CCR se orgulha de ter 

levado mais de 500 projetos para 130 cidades que, desde 2003, já beneficiaram cerca de 8 milhões de pessoas 

com investimentos de R$ 261 milhões em projetos estruturados 

 

Sobre o Instituto Ayrton Senna. Há mais de 20 anos, o Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar as 
oportunidades de crianças e jovens por meio da educação. Nossa missão é desenvolver o ser humano por 
inteiro, preparando para a vida no século 21 em todas as suas dimensões. Impulsionados pela vontade do 
tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna de construir um Brasil melhor, atuamos em parceria com gestores 
públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações para construir políticas e práticas educacionais 
baseadas em evidências. Estamos em permanente processo de inovação, continuamente investigando novos 
conhecimentos para responder aos desafios de um mundo em constante transformação. 



 
 
 
 
 

 

  

Partindo dos principais desafios da educação identificados por gestores e educadores com quem trabalhamos 
no dia a dia, produzimos, sistematizamos e validamos conhecimentos críticos para o avanço da qualidade da 
educação, em um trabalho conjunto com as redes públicas de ensino. Todo o conhecimento produzido é 
compartilhado com mais atores por meio de iniciativas de formação, difusão, cooperação técnica e 
transferência de tecnologia. 

 

Nossas ações são financiadas por doações, recursos de licenciamento e por parcerias com a iniciativa privada. 
Considerando iniciativas voltadas para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, estamos em 16 Estados e 
mais de 600 municípios, apoiamos a formação de cerca de 45 mil profissionais por ano e beneficiamos a 
educação de mais de 1,5 milhão de alunos por ano. www.institutoayrtonsenna.org.br 

  

Mais informações à imprensa: 

Carolina Bezerra   
(11) 3054-3321 

cbezerra@llorenteycuenca.com 

  
Amanda Sena   
(11) 3054-3320 

asena@llorenteycuenca.com 
 
 
 
Assessoria de Imprensa Instituto Ayrton Senna 

 
Vanessa Cunha – (11) 3643-2906 / vanessa.cunha@cdn.com.br 
Felipe Reis – (11) 3643-2846 / felipe.reis@cdn.com.br 
Rubem Dario – (11) 3643-2824 / rubem.dario@cdn.com.br  
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