
 
 
 
 
 

 

  Instituto CCR apoia o movimento Pense Rosa 
 

Ação tem distribuição de folhetos informativos em rodovias, metrôs e 
barcas administrados pelo Grupo CCR 

 

 

Jundiaí, 5 de outubro de 2016 – Com o objetivo de ampliar a divulgação sobre a 

importância da prevenção do câncer de mama, o Instituto CCR participa do Outubro Rosa, 

neste ano com o apoio ao movimento Pense Rosa. 

 

O Pense Rosa é desenvolvido pela ONG Orientavida, que promove o constante alerta em 

prol da detecção precoce do câncer de mama, além de oferecer exames e acompanhamento 

dos resultados dos pacientes. 

 

Em conjunto com as concessionárias de rodovias, barcas e metrô do Grupo CCR, serão 

promovidas ações sob o tema “A prevenção é o melhor caminho contra o câncer de mama”, 

com distribuição de folhetos nas praças de pedágio e estações de metrô, em Salvador, e 

Barcas, no Rio de Janeiro, abordando o alerta sobre a importância da realização de exames 

preventivos. Além do material impresso, também serão entregues biscoitos da Bauducco, 

empresa que também é parceira do movimento, especialmente customizados para essa 

ação.  

 

O Instituto CCR sempre abraça causas importantes como o Pense Rosa. “No Brasil, ainda 

temos elevado índice de morte de mulheres por conta do câncer de mama, que poderiam ter 

grandes chances de cura se a doença fosse descoberta no início. A ideia foi apoiar um 

movimento sério como o Pense Rosa e ampliar a divulgação sobre esse importante assunto 

em todas as nossas unidades de negócio, pelas rodovias, barcas e metrôs administrados 

pelo Grupo CCR”, afirma a gestora do Instituto CCR, Marina Mattaraia. 

 

“Desde 2009, abraçamos a Campanha Pense Rosa e levamos os pilares de alerta e 

prevenção ao câncer de mama para todo o país. Nosso objetivo é sempre o de modificar 



 
 
 
 
 

 

vidas de mulheres e suas famílias por meio do trabalho de prevenção”, explica Ana Luisa 

Carvalho da ONG Orientavida. 

 

 

A campanha promovida pelo Instituto CCR ainda conta com faixas e mensagens nos painéis 

instaladas nas rodovias material digital para sites, facebook e ações internas com 

colaboradores. Participam da ação as concessionárias de rodovias, CCR NovaDutra, CCR 

RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR SPVias, CCR ViaLagos, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, 

Renovias, CCR MSVia, além da CCR Barcas e CCR Metrô Bahia. 

 
Sobre Orientavida 
Há 17 anos, a ONG Orientavida vem transformando a realidade de mulheres carentes da região do Vale do 
Paraíba, por meio de seus programas de profissionalização e geração de renda. Promovemos capacitação na 
técnica de costura e bordado, mas, além disso, atuamos com atividades que abordam virtudes e valores em 
conjunto com o acompanhamento da família das participantes, impactando a região de uma forma mais 
abrangente na formação de pessoas responsáveis, independentes e felizes.  

 
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. 
 

  
 
 
 


