
 
 

 

Instituto CCR abre inscrições para 4º Edital de Projetos Culturais 

 

Iniciativa proporcionará apoio a projetos num total de R$ 4,2 milhões 

 

São Paulo, 30 de novembro de 2018 - O Instituto CCR abre as inscrições para o 4º edital 

de Projetos Culturais. A iniciativa tem como objetivo promover a produção cultural 

descentralizada das grandes capitais e fomentar a criação artística local, movimentando a 

economia criativa no entorno dos municípios onde o Grupo CCR atua.  

Ao todo, o Instituto CCR apoiará os projetos com R$ 4,2 milhões via Lei Rouanet, 40% a 

mais do que a última edição, sendo que cada um dos aprovados terá verba máxima de R$ 

300 mil. 

Este processo é exclusivo para proponentes que têm CNPJ cadastrado nas localidades 

situadas nas regiões de atuação do Grupo CCR, tanto de interior, quanto de capitais, desde 

que os de capitais executem os projetos também no interior. Mais de 260 municípios dos 

estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul e São Paulo poderão inscrever seus projetos culturais. 

“Após os excelentes resultados obtidos ao longo dos três editais, a quarta edição permite um 

apoio ainda maior, com aumento do investimento. Fomentando não só as capitais, mas 

especialmente os municípios lindeiros, o principal objetivo do Instituto CCR é levar a 

oportunidade da cultura às comunidades”, afirma Marina Mattaraia, diretora do Instituto 

CCR. 

As inscrições para o 4º Edital de Projetos Culturais podem ser feitas gratuitamente no site 

oficial do Instituto CCR até às 17 horas do o dia 21 de fevereiro de 2019. Para participar, os 

proponentes – apenas pessoas jurídicas – devem ter projetos previamente aprovados para o 

recebimento de aportes via Lei Rouanet, artigo 18. 

A iniciativa faz parte da política de responsabilidade social do Grupo CCR, gerenciada pelo 

Instituto CCR, entidade sem fins lucrativos, criada em 2014. A escolha dos contemplados 

será feita por uma comissão interna de seleção. 

 

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de 

infraestrutura da América Latina. Tendo iniciado sua trajetória no segmento de concessões rodoviárias, a holding 

diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, transformou seus quatro núcleos de atuação em empresas 

independentes que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR 

Aeroportos e CCR Mobilidade. As empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, além de 

desenvolver e pesquisar novas oportunidades de negócios no mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. 

Tendo o pioneirismo como marca, o Grupo CCR é hoje um dos cinco maiores da América Latina no setor de 

concessões de infraestrutura e também foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa). 



 
 

 

Conta atualmente com 13 mil colaboradores, além de ter o reconhecimento dos mercados nacional e internacional 

em função de sua trajetória de sucesso e da adoção constante das mais rígidas práticas de governança corporativa 

que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia.  

 
Sobre o Instituto CCR: o Instituto CCR, uma entidade privada sem fins lucrativos, nasceu em 2014 com o 

objetivo de estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez 

anos pelo Grupo CCR. Por meio do Instituto CCR são viabilizados projetos, com recursos próprios da 

companhia e oriundos de leis de incentivo, com foco prioritário em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; 

Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. Comprometido com o 

desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, o Grupo CCR se orgulha de ter 

levado mais de 500 projetos para 130 cidades que, desde 2003, já beneficiaram cerca de 8 milhões de pessoas 

com investimentos de R$ 261 milhões em projetos estruturados. 
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