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A BahiaHQ - Convenção Nacional de Quadrinhos da 
Bahia é um projeto INÉDITO em Salvador, que visa 
estimular o mercado de HQs no estado e difundir 

conhecimento sobre quadrinhos, através de uma vasta 
programação que inclui painéis, palestras, bate-papos, 

sessões de autógrafos e oficinas.

O evento será realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 
2015, no Fiesta Convention Center, para um público 

estimado de QUATRO MIL pessoas.

APRESENTAÇÃO



por que?

»JUSTIFICATIVA«

Nos últimos anos, o Brasil 
presenciou uma explosão de eventos 
de quadrinhos, com inúmeras 
convenções e festivais sendo 
realizados no país inteiro. 13 dos 16 
estados do Sul, Sudeste e Nordeste 
já sediaram pelo menos uma 
convenção voltada para HQs, 
ficando de fora apenas a Bahia, 
Alagoas e Espírito Santo.

Convenções como essa, além de 
terem uma importância cultural para 
o público em termos de acesso a 
informações, troca de conhecimento 
e diversão, também ajudam a 
movimentar o mercado de HQs no 
estado. A BahiaHQ busca aproveitar 
esse cenário positivo e trazer essa 
realidade para Salvador, sendo a 
primeira convenção de quadrinhos a 
ser realizada na cidade.
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» ATIVIDADES «

A BahiaHQ tem como propósito ser um evento lúdico e interativo, buscando 
disseminar a cultura dos quadrinhos e fomentar o mercado de HQs na Bahia. 
Pensando nisso, foi elaborada uma programação extensa que envolverá o 
público em diversas atividades como:
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palestras | painéis | bate-papos
O evento trará quadrinistas renomados no cenário nacional, que participarão em palestras, 

bate-papos e painéis ao longo dos dois dias. Dentre os convidados, teremos:

Will Conrad — Quadrinista mineiro, conhecido pelos seus trabalhos 
bem-sucedidos no exterior, principalmente no segmento de super-heróis. 
Trabalhou com grandes séries da Dark Horse, Marvel e DC. Entre suas 
publicações estão títulos como: “Wolverine”, “Homem-Aranha”, “Capitão 
América”, “Lanterna Verde”, entre outros. Nos EUA, assumiu o título mensal 
“X-Men”, e divide “Novos Vingadores” com Mike Deodato.

Mike Deodato — Quadrinista com fama mundial, começou sua carreira 
internacional na década de 90, e já fez trabalhos pra praticamente todas 
as grandes editoras. Faz parte do seu portfólio renomados títulos da 
Marvel e DC, tais como: “Batman”, “Mulher Maravilha”, “Os Vingadores”, 
“Capitão América”, “Novos Vingadores”, “Hulk”, entre outros!

Greg Tocchini — No mercado de quadrinhos desde 1995, teve seu trabalho 
publicado internacionalmente por editoras como Marvel e DC em títulos 
como “Batman & Robin”, “Homem-Aranha”, “Star Wars”, “Thor: Son of 
Asgard” e “Wolverine: Father”. Também foi responsável pela arte da 
aclamada série “The Last Days of American Crime”.

Joe Bennett — Nascido em Belém, foi um dos primeiros desenhistas 
nacionais a trabalhar no mercado americano. Já passou pelas suas mãos 
títulos famosos da Marvel como “Homem-Aranha”, “Capitão América”, 
“Quarteto Fantástico”, “Thor”, entre outros. Também já trabalhou para a 
Dark Horse e Vertigo, e teve um contrato exclusivo com a DC até 2013. Agora 
empresta seu traço para a Marvel e DC simultaneamente.

Vitor Cafaggi — Participou do álbum “Pequenos Heróis” e “MSP+50”, em que 
recriou o personagem Chico Bento. Em 2013, criou o “Turma da Mônica - 
Laços” (Graphic MSP) junto com sua irmã Lu Cafaggi. Criador da série 
“Valente”.

Lu Cafaggi — Lançou a coletânea de mini gibis "Mixtape" em 2011 e a graphic 
novel "Turma da Mônica - Laços", em 2013, dentro do projeto Graphic MSP, 
junto com seu irmão Vitor Cafaggi.

Danilo Beyruth — Publicou o "Necronauta" (HQM) em 2010, um dos seus 
principais trabalhos. Outro sucesso foi o "Bando de Dois" (Zarabatana), 
que lhe rendeu três troféus HQ Mix. Também participou da coletânea 
“MSP+50” e foi responsável pela história do Astronauta, na Graphic MSP.

Cris Peter — Participou em títulos da DC, Marvel e Dark Horse (dentre eles: 
“Superman”, “Batman”, “Astonishing X-Men”, “Fantastic Four”, “Captain 
America & Namor”) e fez as cores de “Astronauta–Magnetar” (Graphic 
MSP). Em 2012, foi indicada ao prêmio Eisner por seu trabalho no título 
“Casanova”.

Daniel HDR — Trabalhou na Marvel Comics como artista de especiais dos 
“Vingadores”, e “Homem de Ferro”, e na Dark Horse fez a conhecida 
adaptação de “Digimon”. Posteriormente, foi chamado para a DC Comics, 
onde passou a publicar os títulos “Legião dos Super-Heróis”, “Mulher 
Maravilha” e “R.E.B.E.L.S.”.

Fábio Yabu — escritor, cronista, criador de desenhos animados e 
roteirista de histórias em quadrinhos, ganhou destaque ao criar as 
séries “Combo Rangers” (história em quadrinhos) e “Princesas do Mar” 
(franquia de livros e desenhos animados).
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O evento realizará diversas 
oficinas para o público 
iniciante, com o objetivo de 
desenvolver ações educativas 
e profissionalizantes a partir 
da linguagem dos quadrinhos. 
Aulas como Roteiro, Criação de 
personagem, Layout, Pintura 
Digital e Arte-Finalização 
serão oferecidas para ajudar 
na formação de técnicas 
necessárias para a criação de 
uma HQ.

oficinas

A BahiaHQ será uma oportunidade única para o público 
conhecer de perto os seus artistas favoritos! Serão 
mais de 20 profissionais do ramo, dentre quadrinistas, 
ilustradores e roteiristas presentes no evento, 
interagindo com o público em um salão preparado para 
autógrafos e fotos! 

autógrafos



a feira

exposições

Com o intuito de fomentar 
o mercado e oferecer ao 
público uma boa variedade 
de produtos da área, a 
BahiaHQ terá um espaço 
de 840 m² voltado para o 
setor comercial. Serão 15 
estandes especializados, 
dentre eles: livrarias, lojas 
de quadrinhos, editoras e 
artistas independentes.

O evento trará para 
Salvador, pela primeira 
vez, a exposição “Ícones 
dos Quadrinhos”!  Com 
curadoria de Ivan Freitas, 
a mostra convidou 100 
artistas mundiais para 
repensarem e desenharem 
100 personagens icônicos 
dos quadrinhos mundiais, 
e conta com artes de Greg 
Tocchini, Tim Sale, Ryan 
Sook, Gustavo Duarte, Phil 
Hester, Dave Johnson, 
Mike Deodato, Eduardo 
Risso, entre outros.
Também contará com a 
exposição “Cedraz: Mestre 
dos Quadrinhos”, com 
curadoria de Lucas Lins 
Pimenta. A mostra trará 
50 obras de quadrinistas 
prestando homenagem a 
Antônio Cedraz, criador da 
Turma do Xaxado.



* SÁBADO
13:00 a 15:00 - Palestra: Criação de HQ
(Danilo Beyruth e Marcello Fontana)
15:00 a 15:30 - Desfile Cosplay
15:30 a 17:30 - Bate-papo: webcomics e quadrinhos digitais
(Fábio Coala, Carlos Ruas, Will Leite)
17:30 a 18:00 - Intervalo (Resultado do desfile cosplay)
18:00 a 20:00 - Painel: O mercado atual de quadrinhos no cenário 
nacional (Eduardo Medeiros, Magno e Marcelo Costa, Sidney 
Gusman, Vitor Cafaggi, Cassius, Lucas Pimenta)

* DOMINGO
13:00 a 15:00 - Palestra: Os Combo Rangers e a produção de HQ 
autoral no Brasil (Fábio Yabu)
15:00 a 15:30 - Desfile Cosplay
15:30 a 17:30 - Bate-papo: Universos da Marvel e DC (Daniel HDR, 
Will Conrad, Joe Bennett, Mike Deodato)
17:30 a 18:00 - Intervalo (Resultado do desfile cosplay)
18:00 a 20:00 - Painel: Graphic MSP (Danilo Beyruth, Gustavo 
Duarte, Shiko, Lu Cafaggi, Eduardo Damasceno, Greg Tocchini e Cris 
Peter)

SÁBADO E DOMINGO (Sala A)
10:30 a 12:00 - Oficina de Tirinhas (Vitor Cafaggi)
12:00 a 13:00 - Intervalo para almoço
14:00 a 16:00 - Oficina de Criação de Personagens (Gustavo Duarte)
16:00 a 16:30 - Intervalo
16:30 a 18:30 - Oficina de Roteiro (Marcello Fontana)

SÁBADO E DOMINGO (Sala B)
10:30 a 12:00 - Oficina de Layout (Mike Deodato)
12:00 a 13:00 - Intervalo para almoço
13:00 a 15:00 - Oficina de Pintura Digital (SAGA)
15:00 a 15:30 - Intervalo
15:30 a 17:30 - Oficina de Arte-finalização (Daniel Brandão)

Auditório Principal

Salas de Oficinas

Exposições (Ícones e Cedraz)

SÁBADO E DOMINGO
10:30 a 11:30 - Danilo Beyruth - Gustavo Duarte - Daniel HDR
11:30 a 12:30 - Daniel Brandão - Luis Augusto - Antônio Cedraz
12:30 a 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 a 15:00 - Cris Peter - Vitor e Lu Cafaggi - Greg Tocchini
15:00 a 16:00 - Jack Herbert - Gabriel Bá e Fábio Moon - Eduardo 
Medeiros
16:00 a 17:00 - Shiko - Eduardo Damasceno - Fábio Yabu
17:00 a 18:00 - Ricardo Manhães - Léo (Luiz Eduardo) - Magno e 
Marcelo Costa
18:00 a 19:00 - Will Conrad - Joe Bennett - Mike Deodato

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de visitação às exposições para o público

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de funcionamento dos estandes para o público

“ programação ”
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18:00 a 19:00 - Will Conrad - Joe Bennett - Mike Deodato

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de abertura das exposições para o público

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de funcionamento dos estandes para o público

“ programação ”
Auditório Principal



* SÁBADO
13:00 a 15:00 - Palestra: Criação de HQ
(Danilo Beyruth e Marcello Fontana)
15:00 a 15:30 - Desfile Cosplay
15:30 a 17:30 - Bate-papo: webcomics e quadrinhos digitais
(Fábio Coala, Carlos Ruas, Will Leite)
17:30 a 18:00 - Intervalo (Resultado do desfile cosplay)
18:00 a 20:00 - Painel: O mercado atual de quadrinhos no cenário 
nacional (Eduardo Medeiros, Magno e Marcelo Costa, Sidney 
Gusman, Vitor Cafaggi, Cassius, Lucas Pimenta)

* DOMINGO
13:00 a 15:00 - Palestra: Os Combo Rangers e a produção de HQ 
autoral no Brasil (Fábio Yabu)
15:00 a 15:30 - Desfile Cosplay
15:30 a 17:30 - Bate-papo: Universos da Marvel e DC (Daniel HDR, 
Will Conrad, Joe Bennett, Mike Deodato)
17:30 a 18:00 - Intervalo (Resultado do desfile cosplay)
18:00 a 20:00 - Painel: Graphic MSP (Danilo Beyruth, Gustavo 
Duarte, Shiko, Lu Cafaggi, Eduardo Damasceno, Greg Tocchini e Cris 
Peter)

SÁBADO E DOMINGO (Sala A)
10:30 a 12:00 - Oficina de Tirinhas (Vitor Cafaggi)
12:00 a 13:00 - Intervalo para almoço
14:00 a 16:00 - Oficina de Criação de Personagens (Gustavo Duarte)
16:00 a 16:30 - Intervalo
16:30 a 18:30 - Oficina de Roteiro (Marcello Fontana)

SÁBADO E DOMINGO (Sala B)
10:30 a 12:00 - Oficina de Layout (Mike Deodato)
12:00 a 13:00 - Intervalo para almoço
13:00 a 15:00 - Oficina de Pintura Digital (SAGA)
15:00 a 15:30 - Intervalo
15:30 a 17:30 - Oficina de Arte-finalização (Daniel Brandão)

Auditório Principal

Salas de Oficinas

Exposições (Ícones e Cedraz)

SÁBADO E DOMINGO
10:30 a 11:30 - Danilo Beyruth - Gustavo Duarte - Daniel HDR
11:30 a 12:30 - Daniel Brandão - Luis Augusto - Antônio Cedraz
12:30 a 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 a 15:00 - Cris Peter - Vitor e Lu Cafaggi - Greg Tocchini
15:00 a 16:00 - Jack Herbert - Gabriel Bá e Fábio Moon - Eduardo 
Medeiros
16:00 a 17:00 - Shiko - Eduardo Damasceno - Fábio Yabu
17:00 a 18:00 - Ricardo Manhães - Léo (Luiz Eduardo) - Magno e 
Marcelo Costa
18:00 a 19:00 - Will Conrad - Joe Bennett - Mike Deodato

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de visitação às exposições para o público

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de funcionamento dos estandes para o público

“ programação ”
* SÁBADO

13:00 a 15:00 - Palestra: Criação de HQ
(Danilo Beyruth e Marcello Fontana)
15:00 a 15:30 - Desfile Cosplay
15:30 a 17:30 - Bate-papo: webcomics e quadrinhos digitais
(Fábio Coala, Carlos Ruas, Will Leite)
17:30 a 18:00 - Intervalo (Resultado do desfile cosplay)
18:00 a 20:00 - Painel: O mercado atual de quadrinhos no cenário 
nacional (Eduardo Medeiros, Afonso Andrade, Sidney Gusman, Vitor 
Cafaggi, Cassius, Lucas Pimenta)

* DOMINGO
13:00 a 15:00 - Palestra: Os Combo Rangers e a produção de HQ 
autoral no Brasil (Fábio Yabu)
15:00 a 15:30 - Desfile Cosplay
15:30 a 17:30 - Bate-papo: Universos da Marvel e DC (Daniel HDR, 
Will Conrad, Joe Bennett, Mike Deodato)
17:30 a 18:00 - Intervalo (Resultado do desfile cosplay)
18:00 a 20:00 - Painel: Graphic MSP (Danilo Beyruth, Gustavo 
Duarte, Shiko, Lu Cafaggi, Eduardo Damasceno, Greg Tocchini e Cris 
Peter)

SÁBADO E DOMINGO (Sala A)
10:30 a 12:00 - Oficina de Tirinhas (Vitor Cafaggi)
12:00 a 13:00 - Intervalo para almoço
14:00 a 16:00 - Oficina de Criação de Personagens (Gustavo Duarte)
16:00 a 16:30 - Intervalo
16:30 a 18:30 - Oficina de Roteiro (Marcello Fontana)

SÁBADO E DOMINGO (Sala B)
10:30 a 12:00 - Oficina de Layout (Mike Deodato)
12:00 a 13:00 - Intervalo para almoço
13:00 a 15:00 - Oficina de Pintura Digital (SAGA)
15:00 a 15:30 - Intervalo
15:30 a 17:30 - Oficina de Arte-finalização (Daniel Brandão)

Salão de Autógrafos

Salão de estandes comerciais

SÁBADO E DOMINGO
10:30 a 11:30 - Danilo Beyruth - Gustavo Duarte - Daniel HDR
11:30 a 12:30 - Daniel Brandão - Luis Augusto - Antônio Cedraz
12:30 a 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 a 15:00 - Cris Peter - Vitor e Lu Cafaggi - Greg Tocchini
15:00 a 16:00 - Jack Herbert - Gabriel Bá e Fábio Moon - Eduardo 
Medeiros
16:00 a 17:00 - Shiko - Eduardo Damasceno - Fábio Yabu
17:00 a 18:00 - Ricardo Manhães - Léo (Luiz Eduardo) - Magno e 
Marcelo Costa
18:00 a 19:00 - Will Conrad - Joe Bennett - Mike Deodato

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de abertura das exposições para o público

SÁBADO E DOMINGO
10:00 a 20:00 - Período de funcionamento dos estandes para o público

“ programação ”
Auditório Principal



ESPAÇO
A BahiaHQ será realizada no Fiesta Convention Center, localizado no 
bairro do Itaigara. Com capacidade para 5.300 pessoas, e 27 opções 
diferentes de salões, o espaço está entre os centros de convenções 
mais modernos, sofisticados e bem equipados do país. O evento 
ocupará três andares do local, com salão para autógrafos, área para 
estandes e exposições no térreo, auditório amplo com capacidade 
para 500 pessoas no primeiro andar, e duas salas para oficinas no 
segundo andar.



ESPAÇO
A BahiaHQ será realizada no Fiesta Convention Center, localizado no 
bairro do Itaigara. Com capacidade para 5.300 pessoas, e 27 opções 
diferentes de salões, o espaço está entre os centros de convenções 
mais modernos, sofisticados e bem equipados do país. O evento 
ocupará três andares do local, com salão para autógrafos, área para 
estandes e exposições no térreo, auditório amplo com capacidade 
para 500 pessoas no primeiro andar, e duas salas para oficinas no 
segundo andar.

público
A BahiaHQ tem como público-alvo 

ilustradores, quadrinistas e outros 
profissionais do setor de quadrinhos 

e graphic novels, consolidados ou 
em surgimento; acadêmicos e 

estudiosos das artes gráficas; e, 
principalmente, fãs de quadrinhos

e consumidores do gênero, do sexo 
feminino e masculino, na faixa etária 

de 15-35 anos, das classes 
econômicas A, B e C, que residam na 

Bahia. Indiretamente, visa atingir 
aficionados da cultura nerd de uma 

forma geral, com o objetivo de 
despertar neles o interesse pelos 

quadrinhos. A expectativa de 
público para o evento é de
QUATRO MIL PESSOAS.



cotas de patrocínio

cota ouro

apoio

100%

cota prata

50%

contrapartidas

Titulação (Patrocinador Apresenta)

Outdoor/Busdoor

Elemídia

Mobiliário Urbano

Cartazes

Panfletos

Mídia Shopping

Anúncio jornal

Site cabeçalho

Site rodapé

Banner digital

Redes sociais

KitHQ

Stand no evento

Backdrop da entrada

Lona no fundo do auditório

Backdrop no salão de autógrafos

Banner nas salas de oficinas

Cota de convites

Citação início e fim do evento

ouro prata apoio
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Outdoor/Busdoor
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Cartazes

Panfletos

Mídia Shopping

Anúncio jornal

Site cabeçalho

Site rodapé

Banner digital

Redes sociais

KitHQ

Stand no evento

Backdrop da entrada

Lona no fundo do auditório

Backdrop no salão de autógrafos

Banner nas salas de oficinas

Cota de convites

Citação início e fim do evento

ouro prata apoio



peças
gráficas



cartaz

outdoor



busdoor

panfleto

camiseta

ecobag



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vestibulum metus mi, non ullamcorper est mollis 
at. Proin varius fringilla pulvinar. Nulla a tempor quam, nec pharetra lorem. Sed quis fermentum tellus. Mauris ornare 
mollis sem, ut porta enim luctus at. Vivamus cursus sapien odio, quis cursus dui suscipit sit amet. Pellentesque 
cursus ornare sagittis. Nulla non lectus ut nisi facilisis dignissim. Donec consectetur dui quis nisi scelerisque, non 
rutrum orci accumsan. Integer semper lorem lectus, sit amet lobortis metus placerat id. Suspendisse molestie tellus 
vitae magna tristique viverra. Ut turpis justo, adipiscing id laoreet eget, faucibus ac quam. Quisque rutrum lacus 
augue, id fermentum felis scelerisque vel. Aliquam cursus metus vitae blandit vehicula. Vivamus non ligula tortor. In 
laoreet, tellus rutrum pulvinar placerat, mauris urna cursus lorem, vitae rhoncus lorem risus vel leo.

Curabitur vulputate sit amet lorem sit amet tempus. Suspendisse scelerisque massa eget dapibus mattis. Donec 
pretium, ante consequat vehicula luctus, ipsum lectus mollis nisl, a lacinia dui nisi in nunc. Suspendisse dignissim 
lacinia dolor, non vulputate lacus facilisis eget. Nulla porta elementum erat vel aliquam.

Fiesta Bahia Hotel em Salvador
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 711
 - Itaigara, Salvador - BA | 40280-000, Brazil

Curabitur vulputate sit amet lorem sit amet 
tempus. Suspendisse scelerisque massa 
eget dapibus mattis.

Donec pretium, ante consequat vehicula 
luctus, ipsum lectus mollis nisl, a lacinia dui 
nisi in nunc. Suspendisse dignissim lacinia 
dolor, non vulputate lacus facilisis eget.

Curabitur vulputate sit amet lorem 
sit amet tempus. Suspendisse 
scelerisque massa eget dapibus 

Curabitur vulputate sit amet lorem 
sit amet tempus. Suspendisse 
scelerisque massa eget dapibus 

Curabitur vulputate sit amet lorem 
sit amet tempus. Suspendisse 
scelerisque massa eget dapibus 

15 e 16 de AGOSTO

apresenta:

MARCA
Cota OURO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur 
vestibulum metus mi, non ullamcorper est mollis at. Proin varius 
fringilla pulvinar. Nulla a tempor quam, nec pharetra lorem. Sed quis 
fermentum tellus. Mauris ornare mollis sem, ut porta enim luctus at. 
Vivamus cursus sapien odio, quis cursus dui suscipit sit amet. 
Pellentesque cursus ornare sagittis.

Nulla non lectus ut nisi facilisis dignissim. Donec consectetur dui quis 
nisi scelerisque, non rutrum orci accumsan. Integer semper lorem 
lectus, sit amet lobortis metus placerat id. Suspendisse molestie 
tellus vitae magna tristique viverra. Ut turpis justo, adipiscing id 
laoreet eget, faucibus ac quam. Quisque rutrum lacus augue, id 
fermentum felis scelerisque vel. Aliquam cursus metus vitae blandit 
vehicula. Vivamus non ligula tortor. In laoreet, tellus rutrum pulvinar 
placerat, mauris urna cursus lorem, vitae rhoncus lorem risus vel leo.

Avenida ACM, 711 - Itaigara Salvador, Bahia 

Fiesta Convention Center

BahiaHQ  Local  Convidados Atividades  « Programação »   Imprensa  Contato

» Estandes
» Palestras
» Oficinas
» Exposições
» Meet & Greet
» Desfile Cosplay

lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Curabitur 
vestibulum metus mi, non ullamcorper est 
mollis at. Proin varius fringilla pulvinar. [leia +]

Quem Somos Regras

Como chegar Hospedagem

BahiaHQ

Local

Convidados

Atividades

Contato

Estandes Palestras Oficinas Exposições Meet & Greet Concurso Cosplay

» Credenciamento

» Releases

» Divulgue!

Imprensa
Nome

E-mail

Mensagem

enviar

MARCA
Cota Prata

MARCA
Cota Prata

MARCA
Apoio

MARCA
Apoio

MARCA
Apoio

MARCA
Apoio

MARCA
Apoio

MARCA
Apoio

Cultura e
Comunicação

REALIZAÇÃO:APOIO:PATROCÍNIO:

site
oficial

banner
digital

15 e 16 de AGOSTO

apresenta:

MARCA
Cota OURO

Fiesta Convention Center

www.bahiahq.com.br

/BahiaHQ 
/BahiaHQ 

@BahiaHQ 
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