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O CIC-BG é o apoiador número 1 deste projeto
e convida você a também fazer parte dele.



Projeto
Em 2020, Bento Gonçalves completou 130 anos de 

emancipação política. Diante da grandeza e singularidade 

da data, a intenção era produzir um livro com o título       

“130 - Bento Gonçalves em preto & branco”.

A proposta era ter 130 fotografias de autoria do

jornalista e fotógrafo Fabiano Mazzotti, cujas 

imagens apresentassem elementos variados

do cenário urbano e rural bento-gonçalvense.

Cada fotografia, acompanhada por um texto de autoria

de 130 pessoas. Esses 130 autores seriam alunos

de escolas locais, especificamente, dos 8o e 9o anos

do Ensino Fundamental local.

Em cada turma, haveria um grande concurso para

eleger o melhor texto para acompanhar a foto no livro.

Porém, com as consequências da pandemia do novo 

Corona vírus (COVID-19), não foi possível executar a

ideia em 2020. No entanto, não se desistiu da iniciativa.

Em 2021, Bento Gonçalves completará 131 anos.  

Assim, propomos uma atualização do projeto: 

“130 + 1 - Bento Gonçalves em preto & branco”.

Não se perde a força do “130” e se encontra uma

alternativa distante da obviedade para a produção

da obra em ocasião tão simbólica para a cidade. O
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Diante da representatividade 
dos 130 anos, o projeto

está sustentado
em diferentes pilares:

1. produzir uma obra para 
marcar a singular data;

2. envolver o público 
estudantil de Bento Gonçalves;

3. oferecer oportunidade a 
quem tem habilidade na escrita;

4. reconhecer talentos 
anônimos em nosso território;

5. enaltecer o ato
de escrever;

6. estimular o processo de 
criação no ambiente escolar

com interdisciplinaridade;

7.  valorizar a leitura;

8. despertar a participação 
da iniciativa privada em projetos 

que valorizem o território
onde se está inserido.

9. garantir a existência de um 
produto artístico-cultural que 
destaque as peculiaridades de 

configuração da identidade
de Bento Gonçalves.

10. alcançar um resultado 
que enalteça a coletividade.

Bônus aos 130 estudantes
* O projeto vai mobilizar cerca de 3.500 estudantes, em Bento Gonçalves, entre 13 e 16 anos de idade.

* Cada turma participante vai ser contemplada com uma fotografia.

* Todos os alunos da turma estarão produzindo um texto de até 100 caracteres.

* O melhor texto de cada turma vai acompanhar a fotografia no livro.

* O aluno terá seu nome e fotografia impressos na obra, bem como o nome da escola na qual estuda. 

* Além de seu talento individual ganhar luz nas páginas do livro, cada um dos 130 autores reconhecidos

por sua habilidade na escrita, receberá um equipamento digital de leitura (Kindle).

* Um grande evento servirá para os patrocinadores (padrinhos) 

entregarem esse prêmio aos estudantes (talentos).



Acessibilidade e distribuição de livros 
que transmitem a grandeza do projeto!

296 páginas.

Livro com tamanho de 24 x 27 cm.

130 Livros ao grupo de AUTORES 
com sobrecapa personalizada. 
Um para cada autor.

420 Livros ao grupo de 
PATROCINADORES com 
sobrecapa personalizada.

200 LIVROS PARA ESCOLAS
de Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, 
Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa, 
Barão, São Pedro da Serra, Farroupilha, 
Caxias do Sul, Cotiporã, Veranópolis, 
Nova Prata, Dois Lajeados, Guaporé, 
Serafina Corrêa, Fagundes Varela,
Antônio Prado, Nova Roma do Sul, 
Muçum, Encantado, Imigrante, Westfália, 
Boa Vista do Sul, Teutônia e Lajeado. 

100 Livros para divulgação do 
projeto junto à imprensa.

500 Livros para comercialização/
distribuição extra.

Tiragem total de 1.500 EXEMPLARES.

Lançamento em outubro de

2021, durante a

Feira do Livro de Bento Gonçalves.

130 Livros distribuídos entre as 
escolas participantes.

20 Prefeitura Municipal de 
Bento Gonçalves.

Uma obra cujo 
processo de 
construção

valoriza todos
os participantes!

Versão sonora
acompanha o livro, oferecendo 
acessibilidade de conteúdo aos 
portadores de deficiência visual com a 
descrição das fotos e narração dos textos.



Proposta de patrocínio

1. Patrocinador do projeto.

2. Padrinho/madrinha do estudante (talento).

3. Patrocínio oferecido de forma direta. 

4. Valor de R$ 2.000,00.

5. Parcelado em até quatro vezes. 

6. Prazo de resposta na participação do 
projeto até 21 de maio de 2021.

7. Prazo para pagamento do valor até                                            
21 de agosto de 2021. 

SERÃO 130  
PATROCINADORES

VISIBILIDADE AO
PATROCINADOR

1. Logomarca da organização impressa nas 
primeiras páginas do livro, formando o 
conjunto de patrocinadores.

2. Logomarca em página individual no miolo 
do livro, sendo evidenciado (a) como 
padrinho/madrinha do (a) aluno (a).

3. Logomarca em anúncio do projeto                               
em jornal impresso.

4. Logomarca em convites de apresentação 
do resultado final do projeto e              
lançamento do livro.

5. Logomarca no banner de fundo de palco 
utilizado no lançamento do livro.

6. Assessoria de imprensa contratada para 
promover o projeto e os patrocinadores.

7. Ações do projeto em mídias sociais.

8. Quatro livros com uma sobrecapa 
personalizada com a marca do patrocinador.

9. Participação em um produto de elevado 
impacto sociocultural e destacada 
relevância histórica.

10. Patrocínio a um tipo de produto com 
visibilidade atemporal.

11. Valorização da marca como patrocinador 
oficial integrante do seleto grupo de 130 
nomes viabilizadores da execução de 
um projeto que ultrapassa movimentos        
óbvios para produzir um livro. 

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0181-3

Conta corrente no: 83.957-4

Beneficiado:

Fabiano Laércio Mazzotti

CNPJ: 26.681.079/0001-57

PIX: 26.681.079/0001-57

Comprovante de pagamento a combinar.

CONTATO:

Fabiano Mazzotti
fabiano@fabifoto.com.br
(54) 9 9991 6778
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Contate o Fabiano Mazzotti, conheça mais

detalhes do projeto de elevado impacto social

e seja + 1 dos 130.



Bento Gonçalves, Fabiano Mazzotti e os livros...

1890
Emancipação de
Bento Gonçalves

Fabiano Mazzotti 
nasce aos 27 de janeiro1978

2008Gradua-se em jornalismo

Bento Gonçalves
em foto poesia

2010

AMAZÔNIA - Estradas d’água

Fabiano Mazzotti       

Marli tasca Marangoni

the amazon - roads of water
amazonia - caminos del agua
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Patrocínio:

Apoio:

Realização:

Capa Amazônia.indd   1 07/03/2014   10:58:20

FABIANO MAZZOTTI

GILBERTO MEJOLARO Aristides Bertuol
O  P I L O T O  D A  C A R R E T E R A  N º  4

Patrocínio: Realização:
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2012
Amém, Bento Gonçalves - 

Igrejas e capelas desta terra

Amazônia - Estradas d’água

2014
2016

Aristides Bertuol -
O piloto da carretera nº 4

O livro do capitel

2018
2020

Um século alviazul
130 anos de Bento Gonçalves

Pandemia do Covid-19

2021
Bento Gonçalves completa 131 anos de emancipação.

Diante da data, propõe-se uma nova obra:

130 Bento Gonçalves em preto & branco1+


