ATA 03/2017 DA CONFRARIA BONELLI – REUNIÃO ORDINÁRIA OUTUBRO DE 2017

Aos 29 de outubro de 2017, as 20h30, compareceram as pessoas abaixo designadas para a
reunião ordinária da Confraria Bonelli de membros ativos, via videoconferência:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Joana Russo
Edemar Schnornberger
Miguel Zinelli
Ary Otávio
Neimar Nunes
Valderí Neitzke
Verlei Corlao
Erik
Ilza Burda
Nadir Dutra
Antonio Carlos Rouxinol
Dogenildo Mota
Ulisses Miranda
Jim Halley

Registraram presença com participação parcial na discussão (prévia, póstuma ou escrita):
I.
II.
III.
IV.
V.

Rodrigo Kurschner
Felix Luciano
Vanderlei Luiz Moreira
Ricardo Elesbão
Sandro Piola

*A ata foi complementada pelos gestores com algumas pontuações sobre os temas nos dias*
*30 e 31 de outubro*

Abertos os trabalhos, foram pautados os seguintes assuntos:

a. Apresentação do Caixa de Outubro
Iniciamos com a ciência do atual caixa da Confraria, bem como a ponderação da baixa de
doações para leilão.

b. Consideração e decisão sobre as camisetas oficiais da Confraria
Em relação as camisetas, foi apresentado aos presentes e demais membros do grupo ativo os
dois modelos oficiais das camisetas. A primeira opção é em malha com o logotipo oficial
produzido pelo Luiz Sansone, nas versões P/B e colorida, conforme apresentamos abaixo:

O modelo em malha ainda sofrerá uma mínima alteração na parte escrita para conter a arte
idêntica ao do bordado oficial.
A segunda opção da camiseta é a sua versão tipo “polo”, com bordado com as letras e escrita
oficial da Confraria conforme apresentamos abaixo:

c. Comercialização das camisetas

Por conta do custo evolvido de frete e, tendo em vista que o preço final da camiseta subiria
muito, optamos por fazer o seguinte modo: vamos disponibilizar as artes já prontas e
vetorizadas para o Confrade ou interessado levar na gráfica ou empresa de sua escolha e
mande fazer diretamente.
Só serão reconhecidas como oficiais as camisetas que tiverem os logos disponibilizados pela
Confraria e nos padrões da Polo Preta e Malha Branca. Quaisquer outras adaptações serão de
responsabilidade e encargo de confecção do interessado e serão consideradas como “segunda
opção”.
Caso o Confrade opte por fazer conosco, iremos passar os valores e quantidade mínima de
pedido a preço de custo com o valor do frete para cada localidade. Neste caso, o confrade
deverá entrar numa lista para aguardar encher o pedido mínimo para que possamos enviar a
empresa para realizar o serviço.
Deixamos a data de disponibilização das artes em aberto porque elas foram dadas pelo Confrade
Ricardo Elesbão a confraria. Ele foi o responsável pelos pilotos bem como com os custos de
preparo da arte.
Lembrar Ricardo para mandar a arte

d. Sorteio da Caixa Dinamite doada por Luiz Carlos
Foi consignado também que a caixa Dinamite será sorteada conjuntamente com um dos
desenhos dados a Confraria pelo Cayman como “presente de natal”, exclusivamente aos
membros ativos como forma de reconhecimento e agradecimento pela constante
colaboração.

e. Criação da Caixa “Dinamite Nacional”
Por sugestão do Verlei Corlao, decidimos estudar a criação de uma caixa nacional de bonellis,
no mesmo formato que a caixa Tex Dinamite, ou seja, uma caixinha de madeira, na mesma
dimensão da Dinamite, mas o conteúdo será diversificado, prezando pelas publicações
nacionais. O sorteio a princípio será entre os membros ATIVOS do grupo. Porém foi sugerido que
umas das caixas nacionais fosse aberta para sorteio na comunidade do Facebook da Confraria.
Assim, vários membros presentes se dispuseram a ofertar doações para a confecção de caixas
que conterão no máximo 07 revistas, a princípio, a depender de novas doações que forem
surgindo:
1. Martin Mysterè nº 08, Grandes Enígmas (Record) – Joana
2. Tex Coleção nº 01 (RioGráfica) – Joana
3. Tex Especial de Férias nº 02 (Mythos) – Joana

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tex Especial de Férias nº 07 (Mythos) – Joana
Tex Especial de Férias nº 11 (Mythos) - Joana
Bella e Bronco nº 01 – Neimar
Mágico Vento nº 01 (Mythos) – Dogenildo
Zagor nº 01 (Mythos) – Rouxinol
Dampyr nº 04 (Mythos) – Erik
Dampyr nº 05 (Mythos) – Erik
Tel Especiale (Edição Italiana) – Edemar
Dylan Dog nº 01 (Lorentz) – Edemar
Tex Mensal nº07 Segunda Edição (Vecchi) – Dogenildo
Martin Mysterè nº 01 (RioGráfica) – Erik
Zagor (3 números, RioGráfica) – Valderí
Chet nº 19 (Vecchi) – Valderí
Almanaque Tex nº 01 (Myhtos) – Ary
Akim nº 106 – Valderí
Tex Edição Histórica nº 01 (Mythos) – Verlei
Face Oculta nº 01 (Panini) – Verlei
Nick Raider nº 01 (Record) – Ulisses
Zagor Anual nº 01 – Valderí



Joana ficou encarregada de fazer o orçamento de três caixas idênticas ao layout da Caixa
Dinamite, bem como a arte com pirógrafo do Logo da Confraria na frente e lateral da
caixa.
Edemar pediu para incluir os desenhos recebidos da Sergio Bonelli Editores nas caixas.
Zinelli pediu para incluir itens da Confraria como marca página e cordel de Dylan Dog
nas caixas.




Logo definimos que:
Sorteio das caixas especiais com os números 01: sorteio exclusivos para membros com
atividade na Confraria;
Sorteio de UMA CAIXA de números variados para a comunidade do Facebook da
Confraria.

f.

Definição de periodicidade e horário para as reuniões Ordinárias

Também ponderamos a periodicidade das reuniões ordinárias. A princípio de 15 em 15 dias ou
uma vez ao mês a depender da pauta acumulada e das demandas que surgirão.
O horário ficou definido para as 21h00 a primeira chamada e início oficial, independente do
número de presentes, às 21h30, pelo horário de Brasília.

g. Instruções para participação da videoconferência ou ligação em grupo

Por conta da dificuldade de acesso e transmissão que tivemos, estabelecemos algumas
instruções para as próximas conferências:
Pedimos para que os participantes evitem locais com muito som. Escolham de
preferência e se puderem, o quarto fechado ou escritório fechado.
Usem sempre fones de ouvido para potencializar o som.
Evitaremos o uso de vídeo chamada e daremos preferência a ligação apenas em áudio
de grupo. Isso diminui o tráfego de dados nas conexões e pode ajudar na qualidade do
áudio.
É importante também que durante a participação da reunião, quem não estiver fazendo
o uso da palavra, mantenha o microfone desligado. A opção é possível tanto no
computador quanto no celular.

PENDENCIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO

a. Conversa sobre possível controle e aprovação das postagens dos membros no grupo
(filtro pelos administradores)

Subscrevemos a ata para todos os fins e efeitos de direito e firmando o compromisso em nome
de todos os presentes.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.
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