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Nós gostamos muito de teatro de bonecos!  Por isso inventamos o BuZum!, 
um ônibus todo colorido que transformamos num pequeno teatro, que 
viaja pelo Brasil!

Dentro do BuZum! fazemos várias peças teatrais, todas com bonecos, e 
nos apresentamos em várias escolas, inclusive a sua!

Como também apreciamos bastante histórias em quadrinhos, fizemos o 
“BuZum! em Quadrinhos”, por meio do qual você vai conhecer todas as 
histórias do BuZum!

Se você quiser conhecer outros espetáculos, assista ao nosso canal no 
YouTube: https://www.youtube.com/user/canalbuzum.

Agora que você já pegou uma carona no BuZum!, siga nosso caminho e 
aproveite a viagem!

Vrum, vrum, vrum...

Equipe BuZum!

o que é o 





O Instituto CCR tem uma parceria muito legal com o BuZum!. Nós ajudamos 
a levar esse pequeno teatro de bonecos para várias escolas do Brasil! 
Além dos espetáculos, as crianças ainda ganham o “Teatro de Papel” e 
o “BuZum! em Quadrinhos” para aprender brincando.

O Instituto CCR faz parte do Grupo CCR, que cuida de rodovias, aeroportos, 
barcas e metrôs! Nós fazemos nosso trabalho com cuidado e atenção 
porque ele é muito importante para a vida das pessoas. Apoiamos o 
BuZum! e outros projetos de cultura, educação e esportes para crianças.

Nós do Instituto CCR temos certeza de que, ao apoiar esses projetos, 
estamos ajudando a construir um país melhor!

Aproveite a leitura e continue sempre aprendendo e se divertindo!

Instituto CCR
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