
leilão beneficente 
Happy art parade
Dia 23 de outubro, terça-feira • A partir das 19h
Local – loja Artefacto B&C Brasil
Av. Brasil, 1825 - Jardim América, São Paulo

CoNVIte

HAPPY ART
PARADE

Realização:Patrocínio:

Colorido Efeitos Colorido Chapado 1 Cor 1 Cor

Colorido Efeitos Colorido Chapado 1 Cor 1 Cor

Licenciada: Apoio:

Entidades beneficiadas:



PALAvrA do
patroCINador

paula tommasini 
diretoria de Mídia e Comunicação

“Nós da Colgate estamos muito felizes 
por apoiar a realização da primeira edição 
da  Happy Art Parade. desde o ínicio 
acreditamos no sucesso deste projeto, 
que nos deu a oportunidade de trazer cor 
e alegria à cidade de São Paulo, e mais 
do que isso, de podermos agradecer nossos 
consumidores levando cultura e sorrisos 
à eles no seu dia a dia pela cidade.
A Happy Art Parade se encerra de maneira 
especial com o leilão beneficiando milhares de 
pessoas a terem um futuro melhor e mais feliz.”



os organizadores não se 
responsabilizam por eventuais 
erros de descrição do lote, 
erros tipográficos ou estado de 
conservação.

Aos interessados na aquisição 
das obras, recomenda-se, 
antecipadamente, exame detalhado 
e “in loco” das esculturas a serem 
leiloadas, durante a exposição 
na loja artefacto b&C brasil 
– av. brasil ,  1825, Jardim 
américa ,  nos dias 19, 20, 22 e 23 
de outubro, entre 10h e 18h. 
As mesmas são para uso exclusivo 
em ambiente interno e externo, 
visto que, após o arremate, não 
serão admitidas reclamações e/
ou desistências por quaisquer 
motivos, e o saldo devedor poderá 
ser cobrado judicialmente.

o critério de apresentação dos lotes 
no catálogo é o seguinte: nome do 
evento, número do lote, título da 
obra, autor da obra, especificações 
técnicas e patrocinador.

Qualquer pessoa poderá participar 
do leilão, mediante a realização de 

lances prévios que deverão chegar 
às mãos dos organizadores antes do 
início do pregão do lote, e poderão 
ser enviados pela internet no e-mail: 
rmgouvea@guiadearte.com.br 
os lances prévios, sem exceção, 
deverão conter dados cadastrais 
do interessado (nome, endereço, 
rG, CPF/CNPJ, telefone e e-mail) 
assim como o valor limite para 
aquisição do lote. Qualquer dúvida 
sobre a autorização para lances 
prévios entrar em contato através 
do telefone (11) 3082-0560, ou 
do e-mail producao.saopaulo@
happyartparade.com.br

os interessados poderão 
acompanhar, lançar e arrematar, 
ao vivo pela internet, no endereço: 
www.rmgouvealeiloes.com.br, e 
clicar no botão “ao VIVo”. Para isso, 
as pessoas interessadas em adquirir 
algum lote deverão fazer seu 
cadastro eletrônico, previamente, 
para poder participar no leilão on-
line criando um login e uma senha. 
Ao final do pregão, os vencedores 
por esta mídia, receberão um e-mail 
com os dados para pagamento e as 
instruções para a retirada.

terMo de partICIpaÇÃo No LeILÃo
A participação no Leilão implica no entendimento e na 

aceitação das seguintes condições de venda:
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o valor das obras arrematadas 
deverá ser quitado integralmente, 
nas 72 horas subseqüentes a 
data da respectiva venda. os 
pagamentos serão efetuados 
somente à vista e deverão ser 
feitos exclusivamente para a 
empresa organizadora do evento 
que informará os dados para a 
quitação. 

A retirada das obras estará 
condicionada ao pagamento 
integral do seu valor e deverá ser 
agendada. o prazo máximo para 
retirada é dia 06 de novembro 
de 2018 no galpão de produção 
da Happy Art Parade através dos 
telefones (11) 3082-0560, ou 
do e-mail: producao.saopaulo@
happyartparade.com.br

os organizadores do Evento não 
se responsabilizam pelo custo de 
transporte da obra.

Parte do valor arrecadado no leilão 
será doado para as seguintes 
entidades beneficentes: Fundação 
Gol de Letra e oNG amigo da Vez.

o arrematante obriga-se a assinar 
um Termo de responsabilidade, 
onde estará determinada a 
titularidade dos direitos autorais e 
intelectuais relativos as esculturas 
adquiridas obrigando-se a não 
usar para fins comerciais sobre 
toda e qualquer natureza. 

o presente Leilão regula-se pela 
legislação brasileira, em especial, 
pelos decretos 21.981, de 19 de 
outubro de 1932, com as alterações 
introduzidas pelo decreto 22.427, 
de 1º de fevereiro de 1933.

Fica eleito o Foro Central da 
Comarca da Capital do Estado 
de São Paulo como competente 
para conhecer e solucionar toda 
e qualquer dúvida, pendência 
ou litígio oriundos do presente 
Termo, com Expressa renúncia e 
exclusão de quaisquer outros por 
mais privilegiados que sejam ou 
venham a ser.

Lance mínimo de cada obra 

o pagamento deverá ser à vista 
via transferência bancária.

(Quatro mil reais)
r$ 4.000,00
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Criada em 1998 pelos tetracampeões de futebol 
raí e Leonardo, a Fundação Gol de Letra 
trabalha com o conceito de educação integral,
 desenvolvendo programas e projetos com 
atividades de esporte e lazer, expressão oral 
e escrita, cultural, artística e corporal, formação 
para o trabalho e desenvolvimento local. 
Com atuação direta na vila Albertina, em São Paulo, 
e no Caju, no rio de Janeiro, a Fundação atende 
quase 5.000 crianças, adolescentes e jovens, 
aliando práticas educacionais e de assistência social 
ao desenvolvimento comunitário e de suas famílias. 
desde 2009, a Gol de Letra também investe na 
sistematização de suas práticas e metodologia, 
com o objetivo de ampliar o alcance de seu 
trabalho, compartilhando sua tecnologia social 
com profissionais e organizações de outras regiões 
no Brasil e no mundo.



A oNG Amigo da vez é formada por dentistas 
que visam o atendimento de populações 
carentes de infra estrutura, saneamento 
básico e com difícil acesso à saúde bucal. 
visam através de suas ações promover 
a saúde bucal, removendo focos infecciosos 
e devolvendo sorrisos. Tem por objetivo levar 
o legado de que a saúde começa pela boca 
e o quão importante é a orientação de higiene 
oral para a manutenção da saúde bucal. 
Todo trabalho é desempenhado através de 
doações realizadas à oNG que possibilitam 
que os atendimentos aconteçam. 
Ser um amigo da vez é contribuir e 
compartilhar do mesmo objetivo da oNG, 
fazendo muitas pessoas sorrirem.



A escultura:
1,00m de diâmetro
1,80m de altura
Base: 80cm largura
           40cm altura
Material: fibra de vidro
Peso: 60 quilos (total)

Lado 1

Lado 2



Artista: MoraNdINI
obra: Sete Vidas e um Sorriso1

Artista: aLdo (dINHo)
obra: o “smile” da Monalisa2

Artista: alessandra Cavalcanti
obra: Mova-se3



Artista: Alexandre Truff
obra: Menino do rio4

Artista: aline pascholati
obra: Good Vibes5

Artista: ana K brizzi
obra: Free Hugs6



Artista: ana paula Xongani e Gabriele rosa
obra: Consoar7

Artista: Sao
obra: Chá8

Artista: Hope
obra: acolhedor9



Artista: andré estavaringo
obra: emoji Frida10

Artista: andrezza Gois
obra: tempo Vem, tempo Vai!11

Artista: antonio Mosko
obra: Série de Nebulosas12



Artista: antonio peticov
obra: the door13

Artista: bruno Vasconcelos “Nobru”
obra: “a Fuga”14

Artista: bruno badaró
obra: o SaLVa VIdaS15



Artista: Cako Martin
obra: planeta brasil16

Artista: Celso Silva
obra: por uM MuNdo MaIS FeLIz!17

Artista: Claudio Cupertino
obra: Aviões de Papel Refletindo o Céu18



Artista: Cris azevedo
obra: Sai dessa19

Artista: Cristina Schleder
obra: em que lugar do universo você está?20

Artista: danila pinheiro
obra: pausa para férias21



Artista: edval pessoa
obra:  Curvas em Harmonia22

Artista: Érica Morais
obra: Imaginário23

Artista: CarrIero
obra: de´LÁ de CIMa do paÍS24



Artista: binho ribeiro
obra: vitral emoji25

Artista: Fagner barreto
obra: #Surpreso26

Artista: Fernanda eva
obra: peNSatIVo27



Artista: Fe Motta
obra: Happy baby28

Artista: Flávia Junqueira
obra: da série: “balões”, 2018.29

Artista: Frederico augusto e Kauã Santos
obra: Sampa30



Artista: Gabriel Carcavalli
obra: darumoji31

Artista: Germana zanetti
obra: Maria´s Vitoriosa32

Artista: Glauco diogenes (GdS)
obra: o emoji e o monstro33



Artista: Verde
obra: da extinção à vida34

Artista: João azevedo
obra: o sonho de planar35

Artista: Feik
obra: pirulito arteiro36



Artista: Nando zenari
obra: HappyLand37

Artista: Kelly Curcialeiro
obra: arquitetura que divide o mesmo céu38

Artista: Luciana assumpção
obra: re grito39



Artista: Luiza takeda
obra: aMor e SorVete40

Artista: Maddu Magalhães
obra: “Nova Cultura”41

Artista: MarCeLo aNaCHe
obra:  VIrtuaLdo42



Artista: Marina Makiyama
obra: Árvore da vida43

Artista: pato
obra: alegria oriental44

Artista: paola Lopes (GdS)
obra: Love is in the air45



Artista: re Martinez
obra: emoji Girl46

Artista: renan antonelli
obra: Sonhos47

Artista: reNato aHoop
obra: paz transcendental48



Artista: renato Gave
obra: SorrISo de deNtro49

Artista: renato Stegun
obra: emusicMoJI50

Artista: rIta Caruzzo
obra: alegria na cidade51



Artista: rogério Carnaval “Carne Levare”
obra: (des) construindo Sorrisos52

Artista: rosane Viegas
obra: deCIFra-Me53

Artista: Samuel Caixeta
obra: Seja o que nasceu pra ser54



Artista: SaH rezNICeK
obra: FeLICIdade É doCe CoMo MeL55

Artista: SNeK
obra: Spray CaN SKater56

Artista: ticiane pinheiro e Cris Campana
obra: Nosso emoji brasileiro57



Artista: Vidjai rodrigues
obra: Sorria que eu estou te filmando58

Artista: Vítor dias
obra: da série raízes59

Artista: Kuroiwa
obra: doodle60



dÊ SEU LANCE 
www.happyartparade.com.br

HAPPY ART
PARADE


