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FATO RELEVANTE
Para fins do disposto na Instrução CVM 358, o Conselho de Administração do Grupo CCR (“CCR” ou
“Companhia”) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters: CCR03.SA), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que o engenheiro Renato Alves Vale, 70 anos, que liderou a Companhia desde sua
fundação, deixará o cargo de presidente do Grupo em 31/07/2018.
Nesta data assumirá a posição Leonardo Couto Vianna, que ocupava o cargo de presidente da divisão de
Mobilidade (“CCR Mobilidade”) desde 2017. Formado em Engenharia Civil pela Fundação Mineira de Educação
e Cultura e em Direito pela Universidade Paulista (Unip), Leonardo ingressou na NovaDutra como gerente de
Engenharia em 1996, passando a diretor da NovaDutra em 1998, de onde seguiu, em 2002, para a diretoria de
Desenvolvimento de Novos Negócios da CCR, cargo que ocupou até 2017.
A CCR Mobilidade (“CCR Mobilidade”) passará a ser dirigida pelo engenheiro Italo Roppa, que ocupava o
cargo de presidente da divisão Rodovias SP (“CCR Rodovias SP”). O atual presidente da CCR ViaOeste e
CCR RodoAnel, Paulo César de Souza Rangel, substitui Roppa na CCR Rodovias SP.
Esta movimentação faz parte de mais uma etapa de um processo de reestruturação (“REESTRUTURAÇÃO”)
iniciado em 2014 com o “Programa de Identificação e Desenvolvimento de Lideranças Estratégicas”, com o
apoio da Fundação Dom Cabral.
A reestruturação, ainda em curso, contou ainda com as contribuições de consultorias internacionais no tocante
à estruturação societária e aos aspectos de avaliação de liderança, objetivando trazer subsídios tanto para o
desenvolvimento dos executivos quanto para o planejamento sucessório dos primeiros níveis organizacionais.
No contexto societário, já foram criadas as Divisões de Negócios (CCR Rodovias SP, CCR Rodovias BR, CCR
Mobilidade e CCR Aeroportos) visando a especialização e segregação dos negócios do Grupo. Estão sendo
realizados agora os procedimentos para transferência de ativos para cada uma das Divisões de Negócios.
No âmbito da avaliação de liderança, este processo de movimentação iniciou-se há quatro anos e
compreendeu abrangente avaliação não apenas dos negócios da CCR, mas também dos quadros diretivos da
Companhia, resultando em intervenções estruturais na gestão.
O Conselho de Administração da CCR agradece a Renato Vale pela convivência e liderança inspiradora ao
longo dos últimos 20 anos. Deseja também uma gestão de realizações e sucesso para Leonardo Couto Vianna
e para todos os novos integrantes da diretoria.
Para esclarecimentos, convidamos para um conference call conforme dados abaixo:
Conferência telefônica
Assunto: mudanças na diretoria da CCR
Data: 24/07/2018
Horário: 13h às 13h30
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3193-1001 ou (11) 2820-4001
Participantes que ligam dos EUA ou outro país: 1-800-492-3904 ou (+1) 646 828-8246
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193-1012 ou (11) 2820-4012
Código: 6508894# (em português) e 9483835# (em inglês)

As mesmas informações estão disponibilizadas no site da Companhia, www.ccr.com.br/ri.

São Paulo, 20 de julho de 2018.

Arthur Piotto Filho
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Pursuant to the provisions of CVM Instruction 358, CCR Group ("CCR" or "Company") Board of Directors (B3:
CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters: CCR03.SA) communicates to its shareholders and the market that
the engineer Renato Alves Vale, 70 years old, who led the company since its foundation, will leave the CEO’s
position of Group in 07/31/2018.
On this date, Leonardo Couto Vianna will assume this position. He was Chairman of the Mobility Division (“CCR
Mobility”) since 2017. Graduated in Civil Engineering from Fundação Mineira de Educação e Cultura and in Law
from Universidade Paulista (Unip), Vianna joined NovaDutra as an Engineering Manager in 1996. In 1998, he
became NovaDutra Director. In 2002, Vianna joined CCR's New Business board, position he held until 2017.
CCR Mobility ("CCR MOBILITY") will be directed by the engineer Italo Roppa, who held the position of SP
Highways Division ("CCR HIGHWAYS SP") President. CCR ViaOeste and CCR Rodoanel President Paulo
César de Souza Rangel will replace Roppa at CCR Highways SP.
This movement is part of another stage of a restructuring process ("RESTRUCTURING") initiated in 2014 with
the "Identification and Development of Strategic Leaders Program ", with Fundação Dom Cabral support.
The restructuring, still ongoing, also included the contributions of international consultants regarding corporate
structuring and the aspects of leadership evaluation, aiming to bring subsidies both for the development of
executives and for the succession planning of the first organizational levels. In the corporate context, the
business divisions (CCR Highways SP, CCR Highways BR, CCR Mobility and CCR Airports) were created,
aiming at the specialization and segregation of the group's businesses. The procedures of transferring assets
for each of the business divisions are now being carried out.
In the framework of the leadership evaluation, this process began four years ago and comprised a
comprehensive evaluation not only of CCR’s business, but also of the company's executives, resulting in some
management changes.
CCR Board of Directors thanks Renato Vale for the inspiring leadership over the last 20 years and wishes
success and many achievements to Leonardo Couto Vianna and to all the new members of the board.
Conference Call
Subject: Changes in the Board of Officers
Date: 24/07/2018
Time: from 13h to 13h30 (BR time)
Participants calling from Brazil: (11) 3193-1001 or (11) 2820-4001
Participants calling from the US or another country: 1-800-492-3904 or (+1) 646 828-8246
CCR Replay: (11) 3193-1012 or (11) 2820-4012
Access Code: 6508894# (in Portuguese) e 9483835# (in English)

São Paulo, July 20, 2018.
Arthur Piotto Filho
Investor Relations Officer

