
 

Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, recebe o PhotoTruck com 
atividades abertas à comunidade 

Participantes terão uma experiência imersiva no universo da fotografia, aprendendo 
técnicas e conhecendo o interior de uma câmara escura 

O PhotoTruck, caminhão da fotografia, vai estacionar no Parque Centenário, em Mogi 
das Cruzes, no dia 18 de agosto, domingo, e será uma das atrações do evento cultural 
patrocinado pela NGK do Brasil, que completa 60 anos no país. O projeto é 
apresentado pelo Ministério da Cidadania e pela NGK do Brasil, por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura, e realizado pela AF Imagens em parceria com a ONG ImageMagica. 

Essa será a terceira vez no ano em que o PhotoTruck realiza oficinas em Mogi das 
Cruzes, mas é a primeira aberta para toda a comunidade. Em março e junho, o 
caminhão esteve em escolas públicas da cidade para ajudar os alunos a refletirem 
sobre meio ambiente, oportunidade em que eles puderam produzir fotografias e 
legendas sobre o tema.  

Muito além da selfie 

Um dos intuitos da ação do PhotoTruck no parque é aproximar ainda mais as pessoas 
do universo da fotografia, ainda que essa já seja uma ferramenta presente no dia a dia 
de muitos. A iniciativa pretende mostrar que a fotografia vai muito além das fotos 
cotidianas ou das famosas selfies. Ela também pode ser uma possiblidade de 
transformação, uma maneira de as pessoas expressarem o que elas pensam e sentem 
sobre o mundo e elas mesmas. 

Educadores da ONG ImageMagica irão ensinar aos participantes algumas técnicas, 
como enquadramento e luz, além de narrarem brevemente a história da fotografia. 
Depois, os participantes poderão entrar na câmara escura, ambiente dentro do 
PhotoTruck que simula uma câmera fotográfica gigante. É um momento mágico e 
esclarecedor, no qual é possível entender e ver com os próprios olhos a formação das 
imagens nas câmeras fotográficas.  

Para deixar essa memória registrada para sempre, os participantes também irão tirar 
uma foto na cabine fotográfica e levar de recordação para casa. Todas as etapas da 
oficina são gratuitas e abertas à comunidade. Além disso, quem for ao parque poderá 
ver uma exposição com as fotografias produzidas pelos alunos das escolas públicas nas 
ações anteriores realizadas ao longo do ano na cidade. É mais uma maneira de mostrar 
como a fotografia pode levar e ampliar as ideias das pessoas ao mundo. 



 
 

Serviço: 
Local: Parque Centenário 
Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n - C. de Souza, Mogi das Cruzes/SP 
Data: 18 de agosto de 2019 
Horário: 9h00 às 17h30 

Sobre a NGK 

A NGK, referência mundial nos setores automotivo e de revestimentos porcelanizados, 
completou 60 anos de atuação no Brasil em 1º agosto de 2019. Detentora das marcas 
NGK (Componentes Automotivos), NTK (Sensores e Ferramentas de Corte) e Belamari e 
Super NGK (Revestimentos Porcelanizados), a empresa conta com um quadro de mais 
de 1.300 colaboradores e sua fábrica está sediada na região de Mogi das Cruzes (SP), 
em uma área de 625 mil metros quadrados. Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, 
a NGK é considerada a maior fabricante e especialista em velas de ignição e possui 
forte presença em todos os continentes. Mais informações em www.ngkntk.com.br. 

AF Imagens 

Fundada em 1996, a AF Imagens realiza projetos culturais que vão desde 
documentários fotográficos a projetos educacionais e de humanização, sempre 
envolvendo a fotografia como principal ferramenta de trabalho. Com mais de 20 anos 
de existência, já realizou projetos por diversas regiões do Brasil, além de exposições em 
locais de grande circulação em parceria com grandes instituições, como o Metrô de São 
Paulo, APAE, Universidade de Passo Fundo/RS, e Museu da Imagem e do Som (MIS) de 
Ribeirão Preto/SP. 

ImageMagica 

Fundada pelo fotógrafo André François, a ImageMagica tem como missão promover o 
desenvolvimento de pessoas utilizando a fotografia como ferramenta de 
transformação e empoderamento. A ONG desenvolve ações nas áreas de educação, 
saúde e cultura, atuando em diferentes causas. Com a convicção de que a 
transformação começa pelo olhar, a ImageMagica estimula as pessoas a perceberem 
mais atentamente seu entorno e, com essa reflexão, mudar a si próprias e o ambiente 
onde vivem. Desde 1995, já foram mais de 370 mil olhares transformados com projetos 
realizados em 15 países. 

Site: imm.ong  

Redes sociais: @imagemagica 

http://www.ngkntk.com.br/
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