EDITAL OFICIAL DA VILA DOS ARTISTAS – SANA, JULHO 2022

Este documento trata das orientações para a reserva de mesas no espaço
Vila dos Artistas do Sana de 2022, evento a ser realizado no Centro de Eventos do
Ceará, nos dias 15, 16 e 17 de Julho de 2022. Solicitamos que leiam as orientações
antes de preencher e enviar a ficha de reserva, e fiquem atentos aos e-mails depois
do período de divulgação dos selecionados.
Terão prioridade artistas cujos produtos e serviços sejam ligados a
quadrinhos. Caso a demanda seja maior que o espaço oferecido, serão selecionadas
as propostas apresentadas que estejam em maior conformidade com as
orientações aqui descritas. Uma equipe de profissionais da área irá avaliar as
propostas. A comissão organizadora agradece de antemão e pede que, em caso de
dúvidas, estas sejam encaminhadas ao email (viladosartistas@fcnb.org.br) com o
assunto: Vila dos Artistas Sana 2022.
Regras gerais:
1. Será disponibilizada para comercialização na categoria o seguinte espaço:
Mesa de artista
❖ 1 (uma) mesa plástica 70cm x 70cm
❖ 2 (duas) cadeiras plástica
❖ Panos que irão cobrir toda a extensão de mesas
❖ Valor: R$ 130,00 por mesa
❖ O pagamento deverá ser realizado via depósito e deverá ser
efetuado até o dia 10 de Junho de 2022. Caso haja algum
imprevisto e não possa ser realizado o pagamento no prazo, avisar
com antecipação aos responsáveis para que haja um
consentimento.

❖ Um percentual das vagas do Artists’ Alley do Sana 2022 serão
destinadas a artistas pertencentes a grupos de minorias e terão
isenção da taxa de pagamento de mesas (mulheres, ppúblico
LGBTQIA+, negros, indígenas, portadores de deficiência…). Para
pleitear a isenção, o artista deverá assinalar a opção “Faço parte
de um grupo de minoria social” ao preencher a ficha de reserva.
❖ Dados bancários para depósito: Bradesco
Bradesco
Agência: 0452-9
Conta corrente: 238894-4
Favorecido: Fundação Cultural Nipônica Brasileira
CNPJ: 07.741.670/0001-08
❖ PIX: CNPJ: 07.741.670/0001-08
❖ Os comprovantes de pagamento devem ser enviados somente via
email para: viladosartistas@fcnb.org.br com o assunto:

Comprovante de Pagamento - Vila dos Artistas 2022
2. O cronograma de atividades seguirá as seguintes datas:
❖ Lançamento do edital: 30 de Abril/2022
❖ Inscrições: 30 de Abril à 22 de Maio/2022
❖ Divulgação dos selecionados: 24 de Maio/2022
❖ Prazo final para pagamento das mesas: 10 de Junho/2022
3. As mesas serão destinadas a artistas independentes e será permitido apenas
1 (um) artista por mesa. Cada artista poderá ter um ajudante para
acompanhá-lo e dar suporte durante os dias do evento.

4. A inscrição deverá ser feita através do formulário “Ficha de reserva para
mesa Vila dos Artistas (Sana Julho/2022)”, cujo link se encontrará na bio
do perfil do Sana no Instagram https://www.instagram.com/sana_fcnb/. Só
serão considerados os formulários devidamente preenchidos e com todas
as informações conforme os padrões solicitados
5. As dúvidas e outras questões pertinentes à reserva deverão ser
encaminhadas através do email (viladosartistas@fcnb.org.br) Mensagens
sobre este assunto encaminhadas a outros contatos do evento correm o
risco de serem ignoradas.
6. A entrada dos artistas será feita pelo portão C. A entrada dos artistas
poderá ser realizada a partir das 09:00, uma hora antes do horário de
abertura dos portões ao público.
7. Nas mesas, deverá ser priorizada a comercialização de quadrinhos em seus
diversos formatos. A venda de outros produtos é permitida desde que estes
sejam derivados dos quadrinhos vendidos no estande e não se
sobreponham a estes (fica vedada a venda de produtos Action Figures,
Funko Pops e dentre outros). Prints, posters, cartões, papercraft e outros
impressos, tais como fanarts e cadernos de desenho, podem ser vendidos.
Exceção a esta regra podem ser abertas a produtos vinculados às parcerias
definidas pela coordenação do evento.
8. Os itens vendidos em mesa deverão conter artes e produtos originais do
artista.

9. A definição da localização da mesa será feita pela comissão organizadora
do evento. Todos devem respeitar a localização de sua mesa. Não será
permitida a troca de lugares nas mesas sem o devido consentimento de
todos os envolvidos.
10. A comissão responsável pelo Artists’ Alley irá analisar todas as propostas.
A reserva não é garantia de compra. A comissão irá levar em conta, em sua
análise, as orientações aqui descritas, a disponibilidade de espaço, os
objetivos do festival e outras questões que julgar pertinentes, podendo
aprovar ou rejeitar as propostas.
11. Propostas enviadas após o término do prazo de inscrição serão
desqualificadas.
12. Não poderão ser comercializados materiais cujos direitos comerciais
pertençam a terceiros, sem expressa autorização ou licença.
13. Não será permitida panfletagem dentro do evento sem a autorização da
comissão, mesmo que seja para promover a venda de impressos presentes
nas mesas. Folders e cartões de visita devem ser distribuídos na própria
mesa.
14. A compra das mesas equivale aos três dias de Sana 2022 (incluindo no
valor também os ingressos de entrada para o evento), devendo o expositor
se comprometer com o funcionamento durante todo este período. Em caso
de necessidade de ausência, o evento deverá ser notificado.
15. O depósito deverá ser feito até a data de vencimento, sem falta.
Pagamentos após essa data não garantem a vaga no espaço.
16. As mesas serão comercializadas por unidade, (01) uma por artista. Não é
permitido ocupar o espaço da mesa vizinha.

17. Caso o artista tenha interesse em ficar próximo de algum outro artista,
pedimos que preencha o espaço “Quer ficar próximo a outro artista?” no
formulário, informando o nome do artista que deseja ficar próximo, porém
isso não garante a localização desejada.
18. O evento não se responsabiliza por perdas de materiais e produtos do
expositor. Cada artista é responsável por todo material levado ao evento.
19. Não será permitida a comercialização de material político partidário e/ou
religioso confessional, contendo racismo, misoginia, homofobia ou outras
formas de preconceito. Também não é permitida a venda de material
erótico/pornográfico dentro do evento.
20.Fica entendido por meio deste, caso o participante vá contra as regras da
organização do evento, ferindo qualquer cláusula e/ou a imagem do evento,
poderá ter sua participação rejeitada.
21.Informações adicionais e tópicos poderão ser anexados às normas do espaço
Vila dos Artistas e publicados em editais atualizados antes do período final
das inscrições.

