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Áera de enquadramento
[ Artes Visuais ]
Criação de modelagens e esculturas símbolos do projeto que serão utilizado para presentear as
pessoas que cometam atos de gentileza nas ruas de Mogi das Cruzes.

Apresentação
Sr. Gentileza um projeto que tem como objetivo, presentear as pessoas que comentam atos de
gentileza nas ruas, comércios, transito, escolas, em qualquer lugar que possamos registra essa
atitude tão nobre, que infelizmente vem se perdendo a cada dia.
A ideia é que no momento em que reconhecermos que a pessoas cometeu um ato de gentileza, iremos
aborda-la, questiona-la o porque de tal atitude, elogiar sua iniciativa, presenteá-la com um
certificado de honra, por preservar o ato da gentileza num planeta tão hostil, também
entregaremos a ela um "boneco", símbolo do projeto chamado "Sr. Gentileza", boneco este com um
sorriso de orelha a orelha, com os dois bracinhos para traz segurando um coração gigante, com um
trincado e um band-aid, simbolizando a intenção do Sr. Gentileza em consertar o coração das
pessoas, que anda tão machucado e sem esperanças.
Todas as pessoas que forem abordadas, receberão a tarefas de postar em sua rede social uma foto
com o "Sr. Gentileza", relatando qual foi a sua experiência ao ser abordada, marcar os amigos
que julgue ser gentis, utilizar a #soumaisgentil e curtir a pagina do Sr. Gentileza.
O propósito desse projeto é que os amigos da pessoas abordada, também queiram ganhar um
bonequinho do Sr. Gentileza, mas os bonecos não serão comercializado, as pessoas que queiram
ganhar o boneco, vão ter que cometer atos de gentileza nas ruas de Mogi das Cruzes e serem
abordados por algum membro do projeto. Esperamos que o Sr. Gentileza se torne uma ação viral,
que se espalhe por toda Mogi, semeando a gentileza entre as pessoas.
Uma equipe com 20 grafiteiros irá espalhar por toda Mogi das Cruzes em muros autorizados o rosto
do Sr. Gentileza com as frases, "Sou Mais Gentil", também realizaremos uma campanha junto aos
motoristas que aceitarem a proposta do projeto e autorizarem que colemos um adesivo em seu carro
com o rosto do boneco e a frase, "Por um transito mais gentil".
Pretendemos alcançar o maior numero de pessoas abordadas nesses 12 meses de projeto, todos as
imagens das abordagens serão captadas e disponibilizadas, no canal do Youtube do Sr. Gentileza.
No 8º mês do projeto, iniciaremos a confecção de 10 bonecos de fibra do Sr. Gentileza, com 1,60
de altura, que serão disponibilizados aos 10 melhores grafiteiros e artistas de Mogi das Cruzes
para que façam uma intervenção artística no personagem, para que possamos realizar uma exposição
do trabalho dos artistas que aderiram ao projeto divulgando o trabalho de cada um e a
importância da gentileza no cotidiano das pessoas.
Um possível parceiro será o Mogi Shopping, onde pretendemos realizar a exposição dos 10 bonecos
e que ao termino será promovido um leilão, onde todo o dinheiro arrecadado será revertido aos
projetos da Casa de Cultura de Taiaçupeba e Parque Mais Taiá, um projeto social sem fins
lucrativos que vem com uma proposta de promover, cultura, esporte e lazer aos moradores de
Taiaçupeba e região.
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