49° Salão Internacional de Humor de Piracicaba | 2022

REGULAMENTO
1 - DATAS
O 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba 2022, realizado pela Prefeitura de Piracicaba/Secretaria da Ação Cultural e
Turismo/Centro Nacional de Humor Gráfico de Piracicaba obedecerá o seguinte calendário:
Inscrições: até 18 de junho. Seleção: 8 e 9 de julho. Premiação: 6 de agosto. Abertura: 27 de agosto. Encerramento: 30 de outubro.
2 – PARTICIPAÇÃO
a) Profissionais e amadores podem inscrever trabalhos autorais, que não foram premiados em outros eventos gráficos até a data de
encerramento das inscrições.
b) Os trabalhos para todas as categorias, podem ser enviados através de: CORREIO/TRANSPORTADORA (ver item 2.1) , VIA ELETRÔNICA.
(ver item 2.2) ou PESSOALMENTE (2.3)
c) O tema e a técnica gráfica são livres.
d) Trabalhos digitais devem conter a assinatura do autor.
e) Esculturas com teor humorístico devem vir com os dados do autor na peça.
f) Medidas máximas permitidas: originais em papel* - 42 x 30 cm (A3), esculturas - 42 cm (altura) x 30 cm (profundidade) x 30 cm (largura).
*os trabalhos originais selecionados serão digitalizados e apresentados impressos na cenografia da mostra.
g) Cada artista pode inscrever no máximo 03 obras por categoria, sendo as categorias: CARTUM (humor gráfico com temas universais e
atemporais), CHARGE (humor gráfico com temas jornalísticos da atualidade), CARICATURA (humor gráfico que expressa os traços físicos
e/ou de caráter de personalidade conhecida), TIRAS/HQ (arte gráfica em sequência. Atenção: para HQs serão aceitas histórias com no
máximo 02 páginas), SAÚDE UNIMED (para trabalhos que abordem o tema saúde) e TEMÁTICO - E-COMMERCE - somente para trabalhos
que abordem o tema E-COMMERCE proposto pela organização do evento:
Sem dúvidas, os anos a partir de 2020 já fazem parte dos livros de história. O mundo passou – e passa - por um momento difícil e importante, que
reflete diretamente nos hábitos de consumo. A pandemia do Covid-19 chegou e mudou completamente a forma de consumir. O conceito de
compras com preferência aos canais digitais se tornou realidade, e o mundo passou a realizar suas compras pela internet, muitos pela primeira
vez. O isolamento social e o home-office vieram acompanhados do hábito de pensar e pesquisar muito bem sobre os itens que são necessários
para viver com o máximo de qualidade e conforto dentro de casa. Ao mesmo tempo, as compras por impulso aumentaram, quando as pessoas
buscavam algo que os suprisse emocionalmente num cenário de caos e incerteza.
Consumidores cada vez mais digitais
Mesmo vivendo a era da informação, nem todos os trabalhos e estudos eram no formato digital antes do Covid-19. Com o isolamento social, as
pessoas passaram a viver a experiência de estudar e trabalhar em casa, por meio de várias plataformas que auxiliam na comunicação, o que vem
fortalecendo e estreitando a relação com o mundo digital. Neste cenário com possibilidades reduzidas de um lado, os consumidores encontram
alternativas de outro. A opção foi entender melhor o ambiente virtual de compras, passando a confiar mais na segurança de seus pagamentos e
prazos de entrega, por exemplo. Além disso, aplicativos e plataformas de entretenimento precisaram inovar suas tecnologias e formas de
produção de conteúdo para atingir novas expectativas de uma população mais ativa digitalmente – assim como as empresas de comércio em
geral, que precisaram adaptar o ambiente físico ao online.
Essa é uma tendência que vai permanecer e criar caminhos híbridos. No novo contexto, empresas pretendem manter o trabalho home office de
maneira integral, assim como cursos, atendimentos médicos e outros serviços. Em complemento, o conforto de comprar sem sair de casa deve
seguir com grande força
As notícias mudam diariamente, o que faz com que não se saiba tudo sobre o “novo normal” de maneira rápida. Mas o fato é que, diante da
ascensão dessa modalidade de vendas e das mudanças nos hábitos de consumo, relação entre consumidores e empresas mudaram para sempre.
Bem-vindos aos novos hábitos de consumo no mundo digital.
h) Além dos prêmios para as categorias, poderão ser concedidos prêmios especiais, oferecidos pelos nossos apoiadores, no decorrer do
processo de inscrição e seleção.
i) Junto aos trabalhos inscritos, o artista deve anexar a ficha de inscrição preenchida de forma legível e devidamente assinada. Também é
solicitado currículo resumido e foto para catalogação no banco de dados e pesquisa do CEDHU Piracicaba. Para certificar-se de que seu

trabalho é original, sugere-se ao artista verificar em sites especializados se não há coincidência de imagem, texto e/ou situação do seu
trabalho com outro já publicado em jornais, revistas ou sites. Havendo confirmação de plágio o trabalho será automaticamente
desclassificado.
2.1 - Via Correios:
48o Salão Internacional de Humor de Piracicaba - Av. Maurice Allain, 454 - Engenho Central -Caixa Postal 12 - CEP 13.405-123 Piracicaba SP BRASIL
IMPORTANTE - Os trabalhos enviados deverão estar acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo autor.
2.2 - Via internet:
Inscrições no site oficial do evento em formato JPEG e 300 DPI (imagens anexadas de uma única vez) http://salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
IMPORTANTE - Os arquivos enviados devem estar nomeados da seguinte maneira: nomedoartista_país_categoria_numero. Exemplo:
paulosilva_brasil_caricatura_01
2.3 Pessoalmente
No CEDHU – Centro Nacional de Documentação, Pesquisa, e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba - Av. Maurice Allain, 454 - Armazém
14A - Parque do Engenho Central - CEP 13.405-123 - Piracicaba SP BRASIL, de segunda a sexta-feira em horário comercial (das 8h às 16h).
3 – PREMIAÇÃO
Serão conferidos prêmios aquisitivos num total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) assim divididos:
a) Cinco prêmios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, divididos entre as categorias – cartum, charge, caricatura e tiras.
b) Um prêmio no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) denominado “PRÊMIO TEMÁTICO: E-COMMERCE” , destinado a trabalhos de
qualquer categoria (cartum, charge, caricatura ou tiras) que abordem o tema E-COMMERCE, proposto pela organização do evento para a
edição 2022.
c) Um prêmio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) denominado GRANDE PRÊMIO, escolhido entre os premiados das 5 categorias (cartum,
charge, caricatura, tiras e prêmio temático).
d) Um prêmio denominado Prêmio Júri Popular "Alceu Marozi Righetto" de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), escolhido por votação
eletrônica aberta. Os trabalhos concorrentes serão escolhidos entre as esculturas selecionadas pelo Júri de Seleção. Os indicados, assim
como o período e local de votação serão anunciados na abertura do evento. Ao longo do certame, essa decisão poderá ser alterada.
e) Um prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) denominado Prêmio CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA exclusivamente
para a categoria caricatura.
f) Um prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) denominado Prêmio Saúde UNIMED destinado para trabalhos de qualquer categoria
que explorem a temática saúde.
Além do valor monetário, os autores premiados receberão troféus criados por Zélio Alves Pinto. Outros prêmios e menções poderão ser
instituídos, a critério da Comissão Organizadora e Comissão de Premiação. Haverá uma comissão de seleção e outra de premiação com
profissionais reconhecidos e capacitados.
O resultado da premiação poderá ser contestado até uma semana após a abertura do Salão, com provas cabíveis de quaisquer irregularidades
cometidas sem o conhecimento dos júris. Caso se constate fraude ou plágio em algum trabalho premiado, o prêmio conferido será cancelado.
Os valores correspondentes as premiações em dinheiro só serão depositados em conta corrente em nome dos (as) vencedores (as)
obedecendo a legislação estabelecida pela Prefeitura Municipal de Piracicaba responsável pela realização do Salão Internacional
de Humor de Piracicaba. É obrigatório que o artista vencedor tenha uma conta corrente em seu nome e o mesmo deve informá-la
na ficha de inscrição. Caso não providencie uma conta-corrente no prazo de 02 (dois) meses, contado desde o dia da divulgação dos
premiados, o pagamento do valor do prêmio ao mesmo será cancelado.
Autores de países que enfrentam embargos econômicos de qualquer natureza com o Brasil e que impossibilitam as transferências
dos valores monetários de possíveis premiações só poderão concorrer a indicações de prêmios honoríficos.

4 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) A simples inscrição obriga o artista a aceitação do presente regulamento. Os artistas selecionados cedem automaticamente os direitos
autorais de sua(s) obra(s) para reproduções e publicações em qualquer suporte, de forma irrestrita, objetivando a divulgação do evento.
b) O CEDHU não se responsabiliza por qualquer dano causado aos trabalhos durante o transporte via correios ou outra transportadora.
c) Após a realização da mostra, os trabalhos originais deverão ser retirados pelo próprio artista ou pessoa autorizada portando carta de
autorização assinada pelo artista, no CEDHU – Piracicaba, no prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir da data de encerramento da
mostra. Após o término do prazo, o CEDHU passa a exercer o direito de propriedade, conforme seu interesse.
d) Os autores premiados (inclusive menções honrosas) transferem a Cessão dos Direitos Autorais do(s) seu(s) trabalho(s), em conformidade
com a Lei no 9.610 de 19 de Fevereiro de 1988 (Lei dos Direitos Autorais) de modo total, universal e definitiva, em todas as modalidades de
utilização e a título gratuito, resguardados pela referida lei referente(s) a(s) obra(s) premiada(s) no Salão Internacional de Humor de
Piracicaba, que passam a integrar o Patrimônio Público Municipal para todos os fins de direitos, em conformidade com a lei Municipal no
2.249 de 1976, alterada parcialmente pela lei Municipal no 2.486 de 1982 e consolidada pela Lei Municipal no 5.194 de 2002.
e) Os autores de trabalhos selecionados autorizam o uso de suas obras para toda e qualquer divulgação e exposição de seus trabalhos para o
Salão Internacional de Humor de Piracicaba, em todas as modalidades de utilização e a título gratuito.
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FICHA DE INSCRIÇÃO I Aplication Form I Ficha de lnscripción
Nome/name/nombre:......................................................................................................................................................................................................................................
Endereço/address/dirección:......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cidade/city/ciudad:.................................................................. Estado/state/província:....................................................................................................................
País/country/país:..........................................................................CEP/Zip........................Code/Código postal:..............................................................................
DDD/Country area/código de discado internacional: (+)…………… Telefone/phonenumber/teléfono: ………………………………………….......
Site/internet site/site em la internet:.......................................................................................................................................................................................................
email:................................................................................................................................ Fax/fax number: ……………………………………..............................................
Identidade/id number/carné de identidade: ......................................................................................................................................................................................
CPF/Cadastro de persona física (only brazilian): ...........................................................
Data de nascimento/birth date/fecha de nascimento: ...........................................................
Conta bancária/banking account/cuenta bancária: Banco/bank: ...................................................................................................
Nº do banco/bank code/nº del banco: .......................................................................................................................................................
Nome da agência/ branch name/nombre de la agencia: .....................................................................................................................
Código SWIFT/ SWIFT Code……………………………….............………………………………………….................………………………........
N° de trabalhos inscritos e categoria(s)/number of works submitted and category(s)l no de trabajos inscriptos y categoria(s):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
( ) Declaro que os trabalhos inscritos são de minha autoria em sua idéia, concepção, texto e imagem, e assumo totalmente a
responsabilidade por esta informação. / I declare that the works are written by me, in their idea, conception, text and image, and I take
full responsibility for this information.

Assinatura do artista /artlst's slgnature/firma del artista: ................................................................................................................
IMPORTANTE: os trabalhos enviados deverão estar acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo autor. IMPORTANT: The work
submitted must be accompanied by the registration form, duly completed and signed by the author. IMPORTANTE: Los trabajos presentados deben estar
acompañados por la ficha de inscripción, debidamente cumplimentada y firmada por el autor.
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