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REGULAMENTO 

AS CANECAS DO BRASIL 

Ação Solidária 

 

O Projeto "AS CANECAS DO BRASIL" é uma idealização do Atelier Hideko Honma com parceria 
e apoio do CCBRas - Cerâmica Contemporânea Brasileira, que tem como objetivo a divulgação 
da cerâmica brasileira, com o envolvimento precioso e colaborativo dos ceramistas de todo o 
território nacional e que sempre participaram e fizeram a história dos eventos, sejam eles 
presenciais ou virtuais. 

 
Sensibilizados com o momento atual que há mais de 1 ano enfrentamos com a Pandemia e 
presenciando as consequências impostas, nos deparamos com a situação das Instituições  
Filantrópicas que,  além de estarem impossibilitadas de promoverem eventos beneficentes 
presenciais, tiveram suas arrecadações mensais, provindas de doações, reduzidas drasticamente.  
 
Sendo assim, propomos neste Edital, uma "Ação Solidária" entre os ceramistas brasileiros ou 
estrangeiros residentes no Brasil, convidando todos a participarem desta 1ª edição do projeto “AS 
CANECAS DO BRASIL”, com a doação de canecas que irá beneficiar 3 Instituições que acolhem 
crianças, jovens, adultos e idosos com necessidades especiais: 

• Associação Travessia – Filosofia Waldorf  
• Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono  
• Sociedade Beneficente Casa da Esperança Kibô-no-Iê 

 
Contamos com sua contribuição para o Projeto online "AS CANECAS DO BRASIL" que será 
inaugurado no dia 13 de Outubro de 2021, às 10:00 horas, com o início das vendas das canecas 
doadas ao público interessado. 

 
1. Condições Gerais 

 
1.1. Poderão participar deste Projeto todos os ceramistas e ateliers de cerâmica do território 

nacional; 
1.2. O ceramista ou atelier inscrito poderá doar para o Projeto "AS CANECAS DO BRASIL", 

de no mínimo 3 a quantas canecas quiser, executadas em cerâmica, que possam ser 
utilizadas com segurança para o consumo de alimentos. 

1.2.1. A técnica é livre (modelagem manual/modelagem em torno, molde de gesso, etc.); 
1.2.2. A queima, em alta ou baixa temperatura; 
1.2.3. As canecas podem ou não pertencerem a uma mesma série; 
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1.2.4. Cada caneca deverá conter a marca e/ou assinatura do ceramista ou do atelier 
gravada na peça; 

1.3. Todas as canecas serão muito bem vindas e temos a certeza que os ceramistas as 
farão com materiais seguros para sua utilização. No entanto, para confeccionar a 
embalagem e a logística de entrega, precisamos padronizar os tamanhos que devem 
ter, no máximo, as seguintes medidas após a queima: até 12cm de altura e 12cm de 
diâmetro, incluindo a alça; 

1.4. Para mantermos o padrão de qualidade das canecas que serão vendidas, as peças que 
estiverem em desacordo com este Edital, assim como as que chegarem quebradas pelo 
envio, não participarão do Catálogo Virtual; 

1.5. Os participantes ficam desde já cientes que concordam que as imagens das obras ou 
registros fotográficos e audiovisuais realizados poderão ser utilizados pela 
Organização do Projeto em catálogos, mídias internas e externas, assim como na 
divulgação deste ou eventos futuros, sem qualquer ônus; 

1.6. O ceramista ou atelier participante fica ciente que as canecas doadas serão 
comercializadas em uma plataforma de vendas e toda a renda será revertida para as 
Instituições citadas acima; 

1.7. Todos os participantes terão suas peças divulgadas em Catálogo Virtual, assim como 
na plataforma de vendas; 

1.8. Todos os participantes receberão um Certificado Virtual, além de poderem participar do 
sorteio de presentes oferecidos pelos parceiros: 

1.8.1. Arte Brasil – R$ 1.000,00 em materiais a serem retirados na loja. 
1.8.2. Atelier Hideko Honma – 1 dia de workshop para 5 participantes  
1.8.3. Fornos Jung - Torno elétrico Flex com frete incluso para qualquer localidade do 

Brasil 
1.8.4. K2 Arte Cerâmica – Banco para torno 
1.8.5. PSH Brasil - Giffin grip  

 
2. Inscrições 

Para a doação das canecas, solicitamos o preenchimento da Ficha de Inscrição para que 
possamos organizar as demais etapas do projeto como, plataforma de vendas, embalagem e 
logística de entrega e também para o sorteio dos presentes oferecidos pelos 
patrocinadores/apoiadores.  
 
2.1. O período de inscrição será de 18 de Junho a 10 de Julho de 2021; 
2.2. As inscrições serão gratuitas, ficando por conta do ceramista ou do atelier as despesas 

de envio; 
2.3. A ficha de inscrição deverá ser preenchida através do link: 

http://bit.ly/FichaInscricaoCanecas 
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Os ateliers de cerâmica, podem inscrever seus alunos, porém a Ficha de Inscrição deverá 
ser preenchida individualmente por cada aluno, que colocará o nome do Atelier no campo 
destinado a isso. 

 

3. Entrega das peças 
 
3.1.1. As peças deverão ser entregues na Associação Travessia, impreterivelmente até o 

dia 13 de setembro de 2021; 
3.1.2. Ceramistas ou Ateliers de outras cidades ou Estados que farão uso dos Correios ou  

transportadoras, deverão postar suas peças, impreterivelmente até o dia 31 de 
agosto de 2021; 

3.1.3. O endereço para o envio das peças: Associação Travessia, localizada na Rua Cap. 
Felisbino de Morais, 10 - CEP 04638-010, Jardim Petrópolis, São Paulo – SP.  

3.1.4. O ceramista ou atelier participante deverá colocar 1 cartão amarrado na alça de cada 
caneca, para sua identificação junto ao comprador e divulgação de seu trabalho; 

3.1.5. A Ficha Técnica – devidamente preenchida através do link: 
http://bit.ly/FichaTecnicaCaneca, deverá ser impressa e enviada junto com as 
canecas; 

3.1.6. As peças devem ser cuidadosamente embaladas, protegidas com plástico bolha e 
jornal para evitar o movimento e choque durante o transporte e acondicionadas em 
embalagem resistente e completamente fechada; 

3.1.7. A embalagem contendo as canecas deverá ser identificada com o nome do Projeto 
As Canecas do Brasil e o nome artístico do participante; 

3.1.8. A organização não se responsabiliza por eventuais extravios ou danos causados 
durante o envio ou atraso dos Correios; portanto, observe a data de postagem para 
que não haja atraso na entrega.  
 

4. O Projeto: 

Será realizado totalmente on-line, permitindo que todos, não só os participantes, possam 
prestigiar o Projeto. Cada um de nós irá divulgar intensamente, formando uma grande 
conexão para uma nobre causa e com muitos benefícios para todos. 

4.1. O Projeto As Canecas do Brasil será divulgado em: 
• Site: www.ccbras.com.br, www.blog.hidekohonma.com.br, 

www.associacaotravessia.org.br,  
• Instagram: @ccbrasceramica, @hidekohonma, @associacaotravessia, @kibonoie, 

@kodomo_no_sono 
•  Facebook: https://www.facebook.com/ccbrasceramica/, 

@atelierdeceramicahidekohonma 
• E-mail: contato@ccbras.com.br  

http://www.ccbras.com.br/
http://www.blog.hidekohonma.com.br/
http://www.associacaotravessia.org.br/
https://www.facebook.com/ccbrasceramica/
mailto:contato@ccbras.com.br
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5. Outras informações 
5.1. A Associação Travessia ficará responsável pelo recebimento das canecas doadas e envio 

aos compradores das canecas adquiridas; 
5.2. A renda arrecadada será dividida entre as Instituições beneficiadas. As canecas, que 

eventualmente restarem ao final do Projeto, serão doadas para a Associação Travessia. 

Resumo de datas importantes 

• 18/06/2021 – Lançamento do Projeto “As Canecas do Brasil”  
• 10/07/2021 – Último dia de Inscrições para o Projeto “As Canecas do Brasil”. 
• 31/08/2021 – Postagem das peças por transportadora ou Correios 
• 13/09/2021 – Entrega das peças diretamente na Associação Travessia  
• 07/10/2021 – Lançamento do Catálogo Virtual 
• 07/10/2021  - Sorteio de presentes aos ceramistas/ateliers participantes. 
• 13/10/2021 – Abertura das vendas “As Canecas do Brasil”.  
• 20/11/2021 – Encerramento das vendas 
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