EXPOSIÇÃO E LIVRO | ASAS PARA QUE TE QUERO

Para comemorar esta importante data, a Associação dos Engenheiros do
ITA (AEITA) lança o projeto ITA 70 ANOS, que contemplará as seguintes
atividades em 2020:
• Exposição “Asas para que te quero”
• Livro “Asas para que te quero”

Se há um motivo de orgulho para
os joseenses, tanto os nativos
quanto os de coração, é a vocação tecnológica da cidade.

Vista aérea do ITA

"Em 2019, a Associação dos Engenheiros do ITA
– AEITA está completando 65 anos de atividades. Nessas mais de seis décadas, temos atuado
em diversas frentes de apoio ao ITA, com o
objetivo de preservar a sua memória e de
contribuir para que a escola se mantenha
sempre à frente de seu tempo, como uma instituição de excelência. O projeto ITA 70 Anos é,
sem dúvida, a mais ousada dessas iniciativas.
Um legado que a comunidade iteana deixará,
com muito orgulho, às futuras gerações."

Na origem dessa vocação está o
Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA) que, por
desejo de Santos Dumont e
decisão do visionário Marechal
Casimiro Montenegro Filho,
aqui se instalou em 1950.
O ITA se tornou referência nacional e internacional no ensino da
tecnologia aeroespacial, tendo já
formado cerca de 6 mil profissio-

Marcelo Dias Ferreira, Presidente da AEITA.
Marechal Casimiro Montenegro Filho
Idealizador do ITA

nais altamente qualificados, com
atuação nas mais diversas regiões do Brasil e no exterior.
Resgatar a trajetória de sucesso
da instituição, que completará 70
anos em 2020, é importante
para reforçar os laços do ITA
com a cidade que o acolheu,
construir novos vínculos com a
comunidade, estimular as boas
lembranças, mas também para
atualizar o estágio de sua
missão, cada dia mais complexa,
que aponta para a interdisciplinaridade e a formação de um
profissional integral.

EXPOSIÇÃO
ASAS PARA QUE TE QUERO
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PAINEL MEMÓRIA
Painel fotográfico com imagens sobre a trajetória do
ITA, de 1950 até hoje.
TOTEM CASIMIRO
Totem com a imagem do criador do ITA, Marechal
Casimiro Montenegro Filho, na entrada da exposição, dando as “boas-vindas” ao público.

Montada com os mais modernos recursos técnicos e gráficos disponíveis, a exposição será a principal atividade da comemoração dos 70 anos do ITA, estabelecendo pontes de conteúdo entre passado, presente e futuro.
Local: Saguão do auditório Professor Francisco Antônio Lacaz Netto
Período: 8 meses (2020)

ESCULTURA ILUMINADA
Uma grande luminária de teto que garantirá simbolismo à exposição. A escultura será revestida com
reproduções de desenhos de plantas de aviões feitos
pelos alunos, numa composição aleatória.
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VITRINES
Quatro vitrines em desenho retrofuturista, com
cúpula de acrílico, darão abrigo a documentos da
história do ITA, como coleção de pranchas originais
com os projetos para o CTA/ITA, com a assinatura de
Oscar Niemeyer.
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MAQUETE TORRADEIRA
Uma maquete em acrílico do Laboratório de Estruturas será o ponto de atração de documentos e fotografias que resgatam as etapas de construção do ITA.
ESTAÇÃO DE VÍDEOS
Exibição digital de animações e vídeos produzidos
especialmente para celebrar os 70 anos do ITA.

Imagem ilustrativa da exposição

LIVRO
ASAS PARA
QUE TE QUERO

Uma das ações propostas para a comemoração dos 70
anos do ITA será o lançamento de um livro para preservação da memória do Instituto, com uma linha do tempo
ilustrada, de 1950 até os dias atuais.
A publicação contará com fotografias de época, reproduções de documentos, de plantas e de objetos, principalmente do rico acervo histórico da instituição, material
que vem sendo catalogado e reorganizado com o objetivo de atender a demandas da própria comunidade iteana.

JOSÉ GUILHERME RODRIGUES FERREIRA

Curador da exposição e autor do livro “Asas para que te quero”

Imagem ilustrativa do livro.

Com vasta experiência na área,
José Guilherme já atuou em grandes veículos de comunicação,
como TV Globo, O Estado de São
Paulo e Jornal da Tarde, além de
ter participado da produção de
importantes obras literárias e
expositivas. Seu livro “Vinhos no
mar azul – viagens enogastronômicas” foi premiado na França
com o Gourmand Cookbook
Awards. Foi assessor editorial da
obra “Ditadura nunca mais”;
redator dos textos da exposição
“Ilustradores de Lobato” (Sesc

SJC/2015); criador do projeto
editorial e gráfico de “Celebrar a
história, construir o futuro”;
consultor editorial do livro
“Dexistência”, inédito de Cassiano Ricardo; integrou equipe
de criação de “Cassiano – fragmentos para uma biografia” e
é co-autor do livro “Atalaia do
Norte – retratos de uma experiência amazônica”.
José Guilherme também foi diretor da Divisão de Editoração e
Jornalismo da Universidade de

São Paulo e um dos organizadores da exposição Multimedia
Internacional (ECA/USP). Integrou ainda a equipe do Museu
Virtual da Corrupção (MuCo),
que em 2009 ganhou o Prêmio
Esso de Melhor Contribuição à
Imprensa. Atualmente é sócio
da ponto doc textos e imagens,
que há 19 anos atua em São José
dos Campos com assessoria de
comunicação institucional na
área de ciência e tecnologia. É
também consultor editorial na
start-up SPRio+.

FAÇA PARTE DOS
70 ANOS DO ITA!
Pessoas jurídicas e físicas poderão contribuir para a viabilização do
projeto e ainda ter contrapartidas exclusivas, como:

Marca nos materiais de divulgação e comunicação do projeto
(cartazes, flyers, convites, site do projeto, painel de
agradecimento fixado na exposição)
Visita guiada à exposição exclusiva para grupo do patrocinador
Vídeo institucional do patrocinador exibido na abertura da exposição
Homenagem no evento de lançamento da exposição
Unidades do livro “Asas para que te quero”
Reserva de lugares no evento de lançamento da exposição
Agradecimento no prefácio do livro
Marca na contracapa do livro
Crédito nos releases disparados à imprensa

LEI FEDERAL DE INCENTIVO
À CULTURA (LEI 8.313/91)
Esta política pública permite que pessoas jurídicas com lucro real destinem até 4%
do IR devido para projetos aprovados na Lei, com 100% de dedução.
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Pessoas físicas que façam a declaração no modelo completo podem destinar até 6% do IR
devido.
As doações devem ser feitas no ano vigente para dedução na declaração do ano seguinte.
Confira abaixo como fazer sua doação:
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Calcule o valor que você pode destinar pela Lei.
Empresas com lucro real podem destinar até 4% do IR devido.
Realize um depósito identificado até o dia 26/12/2019 na conta corrente abaixo:
Dados do cedente: Associação dos Engenheiros do ITA
CNPJ 53.318.408/0001-72
Dados da conta corrente:
Nome do Projeto: ITA 70 ANOS - ASAS PARA QUE TE QUERO
PRONAC: 192850
Banco do Brasil
Agência: 5899-8
CC: 13.054-0

Envie o comprovante de depósito para o e-mail
ita70anos@aeita.com.br junto às seguintes informações:
Razão social
CNPJ
Endereço
Cidade
UF
CEP
Telefone
Empresa pública ou privada?
Faz parte de algum grupo empresarial?
Nome do dirigente máximo da empresa.

2.1 Orientações para aporte:
a) Quando realizados diretamente no Banco do Brasil:
1º identificador: informar o CPF
2º identificador: código 1 - Patrocínio
b) Quando realizados em outra instituição financeira,
por meio de DOC:
Informar, no campo finalidade, o código:
21 – Patrocínios Lei Rouanet
c) Quando realizados em outra instituição financeira,
por meio de TED:
Informar, no campo finalidade, o código:
43 – Lei Rouanet – Patrocínio
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A AEITA emitirá o recibo de mecenato (documento que
comprova a doação por meio da Lei) e enviará a via original para o endereço indicado no cadastro.

PLANO DE COTAS E
CONTRAPARTIDAS
COTA APOIO
50 MIL

Reserva de lugares no evento de
lançamento da exposição
Homenagem no evento de lançamento da
exposição
Logo no convite para o evento de
lançamento da exposição
Logo no site do projeto com hiperlink para
o site do patrocinador
Logo nos materiais gráficos de divulgação
do projeto (convites, flyers e cartazes)
Citação na abertura do evento de
lançamento da Exposição
Citação nos releases enviados à imprensa
Recebimento do relatório de prestação de
contas do projeto
Direito de imagem para divulgação do
projeto nas mídias da empresa
Direito de uso do Selo EMPRESA AMIGA
DO ITA, concedido pela AEITA, nos
materiais e mídias da empresa

Nome do projeto Exposição ITA 70 Anos "Asas para que te quero"
PRONAC 192850
Valor total R$ 199.980,00

COTA BRONZE
100 MIL

Todas as contrapartidas da cota Apoio e
as seguintes:
Crédito nos vídeos de divulgação da
exposição publicados nas redes sociais
da AEITA
Visita guiada exclusiva a grupo da empresa
Logo no painel de agradecimento fixado na
Exposição

COTA PRATA
150 MIL

Todas as contrapartidas da cota Bronze
e as seguintes:
Logo nos materiais de divulgação do "Sábado
das Origens - Especial 70 anos do ITA", em
outubro de 2020 (tradicional evento anual de
reencontro de ex-alunos do ITA. Estimativa de
300 pessoas)
Logo nas camisetas dos monitores da exposição
Exibição de vídeo de até 60'' no evento de
abertura da exposição
Presente exclusivo: Quadro de Agradecimento

COTA OURO
200 MIL

Todas as contrapartidas da cota Bronze
e as seguintes:
Possibilidade de montagem de versão
"pocket" da exposição na sede do
patrocinador, após o período de visitas no ITA
Permissão para ação de ativação durante o
evento de lançamento da exposição
Permissão para ação de ativação no evento
"Sábado das Origens" em outubro de 2020

Contato para patrocínio
Agência NTZ
(12) 3341-5696 / 5697
contato@agenciantz.com.br

www.aeita.com.br/ita70anos

Realização

