
 
 

 

 
Ministério da Cultura e Instituto CCR apresentam 

“Música na Estrada” em onze cidades 
 

O projeto leva concertos gratuitos em diversas cidades do interior de São Paulo no segundo 
semestre 

 
 

 
O Ministério da Cultura e o Instituto CCR apresentam o projeto “Música na Estrada”, uma 

série de 15 concertos gratuitos com grupos brasileiros apresentando um repertório 

instrumental popular e de qualidade em cidades do interior de São Paulo.  “Ensemble Brasil”, 

“Grupo João de Barro” e “Quimbará” são alguns dos grupos já confirmados.  

 

Os concertos serão realizados nos municípios sob influência das concessionárias CCR 

AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR ViaOeste e CCR SPVias. O início dessa itinerância será na 

cidade de Jundiaí (SP), por meio da CCR AutoBAn, neste dia 14 de julho.  

 

A produção é em parceria com o Instituto Pensarte e apresentada pelo Ministério da Cultura 

e Instituto CCR, por meio da Lei Rouanet. O Instituto CCR é uma entidade privada, sem fins 

lucrativos, criada em 2014, com o objetivo de estruturar a gestão de projetos sociais, 

culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa, por meio de 

suas concessionárias.  

 

O projeto “Música na Estrada”, apresenta diferentes estilos musicais como samba, choro, 

bossa nova e ritmos latinos, com uma roupagem moderna, trazendo elementos do jazz e da 

música contemporânea.  

 

Marina Mattaraia, gestora do Instituto CCR, destaca a importância da parceria “para nós, do 

Instituto CCR, é fundamental o apoio à democratização da cultura. Um projeto itinerante, 

aberto ao público e gratuito, convida não só os amantes da boa música a degustar o 

belíssimo trabalho desenvolvido pelos artistas mas estimula a formação de plateia, dando a 

oportunidade, a quem nunca viu um concerto, de descobrir como a música faz bem!”  

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Programação 
 
 
14/07 (sexta-feira), 20h, Jundiaí, Praça Marechal Floriano Peixoto, Grupo João de Barro 
29/07 (sábado), 20h, Osasco, Teatro Sesi Piratininga, Grupo João de Barro 
2/8 (quarta-feira), 19h, Taubaté, Teatro Metrópole, Grupo João de Barro 
5/8 (sábado), 20h, Mairinque, Teatro Municipal CEMEC, Grupo João de Barro 
15/08 (terça-feira), 19h, Sorocaba, Teatro Municipal Teotônio Vilela, Grupo João de Barro 
20/8 (domingo), 19h Limeira, Teatro Vitória, Grupo Quimbará 
23/08 (quarta), 19h30,  Americana, Auditório CCL, Grupo Ensemble Brasil 
15/9 (sexta-feira), 20h, Caieiras, Teatro Municipal mto Sérgio Valbusa, Grupo Quimbará 
21/10 (sábado), 20h, Nova Odessa, Teatro Municipal Divair Moreira, Grupo João de Barro 
5/11 (domingo), 20h, Itapetininga, Auditório Municipal Alcides Rossi, Grupo João de Barro 
10/11 (sexta-feira), 20h, Avaré, Auditório Elias de Almeida Ward, Grupo Quimbará 
18/11 (sábado), horário a definir, São José dos Campos, Teatro Municipal, Ôctôctô 

 

 

 
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 
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 

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


 
 

 

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: 
 
 


