
 

 

 

CCR faz doação de 7.000 cestas básicas 

 para a Central Única das Favelas 

Distribuição será feita pela Cufa em parceria com a campanha  

Band Contra a Fome 

 

O Grupo CCR, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), está iniciando a distribuição 

de 7.000 cestas básicas para famílias que estão em situação de insegurança alimentar. Os 

alimentos serão entregues em 39 cidades em que a CCR está presente ou administra concessões 

rodoviárias, beneficiando pessoas em seis Estados do país. As cestas básicas serão distribuídas 

nas favelas em que a CUFA atua, há mais de 20 anos com diversos projetos. 

 

“Ficamos tocados e decidimos nos engajar na brilhante Campanha da Band, em parceria com a 

CUFA – Central Única de Favelas. A situação enfrentada por muitas famílias brasileiras que 

passam por dificuldades e não estão conseguindo se alimentar adequadamente é preocupante 

e enxergamos nosso papel”, disse Fábio Russo, presidente da CCR Infra SP. “No Grupo CCR 

trabalhamos com mobilidade humana e entendemos nossas responsabilidades 

transformadoras, que vão além dos resultados financeiros das concessões que operamos. 

Pensamos sempre no alcance social das nossas empresas e em como contribuir para a sociedade 

através de qualidade de vida com mais inclusão social”, completou. 

 

“Infelizmente estamos enfrentando a insegurança alimentar em muitos locais do país. Temos 

pessoas precisando de apoio por toda a parte, por isso nos deixa muito felizes contarmos com 

uma parceria como a da CCR que nos auxilia nesse processo de entregar os alimentos para quem 

mais precisa no momento. A CUFA tem se mobilizado incessantemente nessa pandemia para 

garantir a vida de milhares de brasileiros, e é muito gratificante ter parceiros nessa nobre causa.” 

afirma Kalyne Lima, Vice Presidente da CUFA Nacional. 

 

A CCR segue comprometida com os investimentos de responsabilidade socioambiental por meio 

do Instituto CCR (www.institutoccr.com.br). Além desta iniciativa emergencial para alimentos, 

o Grupo está doando 55 mil cobertores e sacos de dormir ao Fundo Social São Paulo para 

distribuição entre pessoas em situação de rua, no Estado de São Paulo. 
 

 
Sobre a CUFA | Presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras, promovendo atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, 

cultura e cidadania, em 2020 a CUFA se deparou com o desafio da pandemia. Sabendo que a crise atingiria ainda mais as favelas, 

concentramos todos os nossos esforços em captar doações para diminuir os impactos causados pela pandemia. Através do programa 

Mães da Favela, a instituição entregou cestas básicas, físicas e digitais, e chips com internet gratuita por 6 meses. No ano de 2020, 

a CUFA mobilizou R$ 187.596.960,00 milhões, atendendo a 1.502.358 famílias de 5 mil favelas de todo o Brasil, e até agora, até 

agora, mês de Junho de 2021, já comemoramos pelos R$ 296.190.120,00 e a meta é atingirmos 400 milhões de reais arrecadados 

para as Mães da Favela em 2021. 
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Sobre o Grupo CCR | O Grupo CCR atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, 

aeroportos e serviços. São 26 ativos, presença em 8 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é 

responsável pela gestão e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias, realizando 3,6 mil 

atendimentos/dia. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, 

VLT e barcas, transportando diariamente, 2 milhões de passageiros. Esse número poderá alcançar 3 

milhões, após a conquista das Linhas 8 e 9 concedidas pela CPTM. E no segmento de aeroportos, com a 

vitória no leilão dos blocos Central e Sul, concedidos pela ANAC, o número de passageiros poderá 

ultrapassar 23 milhões, anualmente, incluindo o aeroporto da Pampulha/BH. Mais em: grupoccr.com.br 

 

 

https://grupoccr.com.br/

