
 
 

 

Produção cultural do interior  
ganha impulso com Instituto CCR 

 
1º Edital Instituto CCR seleciona 17 projetos que vão levar música, teatro e 

artes para o interior do país 
 

A descentralização da produção cultural do país ganha novas possibilidades com o incentivo 
à criatividade no interior do Brasil. O Instituto CCR anuncia os 17 projetos selecionados em 
seu 1º Edital Instituto CCR – Projetos Culturais, exclusivo para produtores culturais sediados 
fora das capitais. Lançado em março deste ano, o Edital Instituto CCR destina R$ 2 milhões 
em apoio cultural do Grupo CCR para projetos culturais em 2017. 
 
Esses projetos aprovados por uma comissão de seleção serão executados nas cidades do 
interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. O Edital faz parte da política 
de responsabilidade social do Grupo CCR, gerenciada pelo Instituto CCR, entidade sem fins 
lucrativos, criada em 2014. O Edital marca a estreia do Instituto em uma série de 
investimentos em projetos sociais e de incentivo da cultura. O foco do instituto é fortalecer a 
atuação social das empresas do Grupo no interior, atualmente presente em cerca de 170 
municípios dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Bahia. 
 
“O principal objetivo do 1º Edital Instituto CCR é promover a produção cultural 
descentralizada das grandes capitais e fomentar a criação artística local, movimentando a 
economia criativa nos municípios no entorno das Unidades de Negócio administradas pelo 
Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura do mundo”, 
afirma o diretor presidente do Instituto CCR, Francisco Bulhões. 
 
Os 17 projetos selecionados são sediados fora das capitais brasileiras e são aprovados pela 
Lei Rouanet. Abaixo, os projetos selecionados e um breve resumo: 
 

 Mostra Ação Cênica – Identidade e Missão, em Confins (MG) (arte e cidadania em 
espetáculos, oficinas e seminários gratuitos e direcionados a escolas públicas); 

 

 Restauração do Casarão Cultura de Arrozal, distrito de Piraí (RJ); 
 

 Douradinho em Casa, em Barra Mansa (RJ) (preservação de rios e matas ciliares); 
 

 Orquestra Sinfônica Aprendiz, de Niterói (RJ) (apoio à turnê com espetáculos 
gratuitos e gravação de CD); 
 

 Livro Diagnóstico Cultural dos Municípios da AMCG (Associação dos Municípios dos 
Campos Gerais), de Apucarana (PR) (identificar equipamentos culturais, grupos e 
artistas que atuam em 19 municípios, visando geração de trabalho e renda); 



 
 

 

 

 Incubadora de Grupos Teatrais de Tatuí (SP) (fomentar o cenário teatral por meio de 
atividades gratuitas); 

 

 Música e Cidadania em Mairinque (SP) (manutenção, continuidade e expansão das 
atividades da Banda Musical Conselheiro Mayrink); 

 

 Usina cênica - Mostra de Artes Itinerante no entorno de Botucatu (SP) (dez 
apresentações de oito diferentes espetáculos teatrais e duas contações de histórias); 
 

 Instituto Padre Haroldo (Integrarte), de Campinas (SP) (manutenção e ampliação das 
atividades culturais desenvolvidas pela instituição que atende crianças, jovens e 
adultos em situação de vulnerabilidade social); 
 

 Espaço Cultural ACESA Capuava, de Valinhos (SP) (oficinas gratuitas de música, 
dança, teatro e artes plásticas para pessoas com necessidades especiais); 
 

 Um Reino sem Dengue, em Campinas (SP) (contação de histórias em escolas 
públicas para alunos entre 7 a 11 anos e encenação de peça infantil); 
 

 Melodias de um Sonho, em Campinas (SP) (comédia romântica que mescla arte do 
palhaço com modalidades circenses: mastro chinês, malabarismo, acrobacias, 
truques de mágica, esquetes cômicas); 
 

 Asas de um Sonho, em Campinas (SP) (livro infantil com imagens: estória de um 
menino fascinado por aviões levado por Santos Dumont em uma viagem de fantasia); 
 

 Ninho Musical, em Santa Barbara D'Oeste (SP) (projeto para interessados em ser 
músicos com idade superior a 12 anos ou iniciantes e formação de orquestra); 
 

 Dom Quixote entre Cartas, em Itu (SP) (espetáculo lítero-musical interativo, com 
sessão de leitura e música ao vivo); 
 

 Festival Cultural Conexão Social – 1ª edição, em Campinas (SP) (divulgação da arte 
de rua, como o teatro, a dança, o circo, a música, o cinema de animação e o grafite); 
 

 Era Outra Vez: teatro e literatura infantil, em Campinas (SP) (peça de teatro infantil 
sobre a importância dos clássicos universais da literatura infantil no desenvolvimento 
dos hábitos de leitura na infância). 

 
Mais detalhes de cada um dos projetos e dos produtores selecionados em  
www.institutoccr.com.br/editais 
 

 

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


 
 

 

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. 

 

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 em negócios correlatos, tendo participação de 34,25% na STP, que opera 
o serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos. O Grupo CCR também atua 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. 

 

Assessoria de imprensa - CCR: 

 

Entrelinhas Comunicação – (11) 3066-7700 

Alessandro Soares – alessandro@entrelinhas.net - (11) 99964-0335 

Mauro Albano – mauro.albano@entrelinhas.net - (11) 97493-8201 

Agnaldo Brito – agnaldo.brito@entrelinhas.net - (11) 97340-1405 
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