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Áera de enquadramento
[ Literatura ]

Apresentação
Mogi: do passado ao presente é um livro reportagem fotográfico que aborda a história de Mogi das
Cruzes através de seu patrimônio histórico material e imóvel, utilizando, de modo comparativo
entre passado e presente, registros fotográficos históricos e fotografias atuais de prédios
históricos de Mogi das Cruzes, acompanhada de uma legenda descritiva contendo a história e atual
utilidade destes imóveis.

Justificativa
Mogi das Cruzes é uma cidade histórica. Em quase 460 anos de existência detém um rico patrimônio
histórico e cultural, testemunha não apenas da história local, mas também da história do Brasil.
O livro "Mogi: do passado ao presente" aborda de maneira inédita esse patrimônio, apontando sua
importância histórica, numa jornada comparativa entre registros históricos e fotografias atuais
mostrando a ação do tempo e ao mesmo tempo a resistência destes prédios, apesar da mudança a sua
volta.

Objetivos do projeto
Divulgar a história de Mogi das Cruzes.
Apontar a importância de preservação do patrimônio histórico, bem como sua relevância cultural e
histórica.

Abrangência territorial
Alto Tietê (Estado de São Paulo); com foco principal a cidade de Mogi das Cruzes.

Púbico alvo
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Quantidade esperada: 5
Cidadãos mogianos;
Turismo de Mogi das Cruzes;
Instituições de ensino e centros educacionais da cidade;
Pessoas interessadas por história;
Pesquisadores e historiadores.

Resultados esperados
- Alcançar pessoas de todas as idades, levando a estes uma nova visão da cidade de Mogi das
Cruzes, resgatando imagens históricas e a história de prédios que fazem parte do cotidiano
mogiano.
- Apresentar a história da cidade de Mogi das Cruzes à turistas, visitantes, entre outros.

Produtos culturais
Livro no formato 297 x 210 mm, capa rígida, papel couché 150g, 220 páginas.
Quantidade: 1.000 exemplares.

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/03/2018 - fim: 01/06/2018

Produção | início: 01/07/2018 - fim: 31/05/2019

Pós-produção | início: 01/06/2019 - fim: 10/06/2019

Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

Dorival Martins
Junior

Autor; diagramador; CURRÍCULO E HISTÓRICO ARTÍSTICO/CULTURAL ? Criador e autor do blog Igreja
fotógrafo;
de São Sebastião (Taiaçupeba) que visa manter viva a memória e história desta
pesquisador.
igreja. (2012-Atualmente) http://igrejasaosebastiaoblog.blogspot.com/ ? Ator e
membro da equipe de produção do canal de Youtube "Friends Group Entertainment"
(2015-Atualmente) https://www.youtube.com/channel/UCl8BxX_z3lciX5fCZEyhsWw ?
Ator e assistente de produção no longa-metragem "Frenesi" - Friends Group
Entertainment (2016) https://www.youtube.com/watch?v=sWryPjczpfo ? Produtor,
diretor, roteirista e ator no curta-metragem "Assim Como o Sol Se Põe" (2016)
https://vimeo.com/167149323 Senha: snitramlavirod ? Matéria “As fascinantes obras
do artista caboclo JBC” - por Dorival Martins Jr. - 2017 Página UM, ed. 99, página
15. Jornal-laboratório da Universidade de Mogi das Cruzes-UMC ? Graduado em
Comunicação Social - Jornalismo, pela Universidade de Mogi das Cruzes. (2019) ?
Autor do livro: "Mogi: do passado ao presente" (2019), que visa apresentar a história
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Nome

Função

Currículo
de Mogi das Cruzes através de seu patrimônio histórico material, de modo
comparativo entre registros fotográficos antigos e recriações atuais dos mesmos.

Contrapartida
Tipo

Descrição

EDUCACIONAL

Doação de 250 exemplares do produto a prefeitura municipal de Mogi das Cruzes destinados
aos centro educacionais municipais (escolas, museus, bibliotecas, etc).
Doação de 250 exemplares do produto aos patrocinadores.

ECONÔMICA

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

Folder A5, Banner (50cm x 70cm)

Distribuição de folder em prédios públicos (prefeitura, câmara,
secretarias, museus, escolas e demais prédios municipais de
Mogi das Cruzes), e em estabelecimentos comerciais;
Divulgação em jornais da cidade (O Diário de Mogi, Mogi
News).

Links
Descrição

URL

Página no Facebook destinada a divulgação do projeto

https://www.facebook.com/mogidopassadoaopresente
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