Consórcio de arte La Art B de Isabela Couto (Bela)
Ano 2, Edição 2014

O que é e como funciona?
1) A modalidade consórcio é uma forma de compra compartilhada.
Nosso grupo exclusivo será de apenas 12 pessoas que terão a oportunidade de adquirir uma obra
de arte, conforme desejado e em conformidade com o abaixo estipulado.
2) Serão investidas pequenas parcelas ( ou cotas mensais), sem acréscimo de juros ou correção
monetária. O valor total do seu investimento em arte inclui taxa de administração.
3) Não haverá sorteio. A entrega das obras se dará a cada mês, a partir de janeiro (2014) e assim,
sucessivamente, até dezembro (2014). Obedeceremos a ordem de adesão aos planos. Ou seja,
quanto mais antecipadamente se inscrever, mais rapidamente o consorciado será contemplado.
4) O tema das obras poderá ser sugerido pelo comprador – espiritual, sacro, religioso ou não.
Mas, atenção! Se houver o entendimento que o pedido
por um tema é um pleito demasiado específico e
particular, a artista terá a liberdade de recusá-lo. Sendo
assim, acerte estes detalhes com antecedência.
5) Caso o consorciado não se identifique com o bem oferecido terá a opção de escolher outra
obra de arte que esteja disponível na sessão ''obras disponíveis'' do site laartb.com, desde que as
características e valores do plano contratado sejam compatíveis e que seja observado o período
de 18 (dezoito) meses, subsequentes ao mês de sua contemplação.
6) No caso de o contemplado não desejar resgatar seu bem e outro participante manifeste-se
desejante, este último será convocado a receber seu bem no lugar do primeiro sorteado. Esse
critério será adotado para os planos coincidentes. Lembrando que não haverá restituição de
valores quando houver discrepância entre os planos.

7) E, se o consorciado optar por abandonar o consórcio, poderá fazê-lo a qualquer tempo, fazendo
jus ao crédito correspondente à soma das cotas de consórcio já pagas para abater do valor de
qualquer outra obra da artista, constante no site laartb.com, na sessão ''obras disponíveis'' e no
período de 18 (dezoito) meses, abdicando do seu direito aos sorteios.
8) O tamanho da tela deverá estar entre as seguintes dimensões previamente contratadas no
momento da adesão. Segue tabela (abaixo) constando: a) as opções de planos; b) as dimensões
das obras; 3) e os respectivos valores do seu investimento.

Opções

Dimensão
(cm)

Cota de Adesão
(R$)

Parcelamento

Total do
investimento

Plano 1

Até 110x110

165,00

+ 11 parcelas iguais de $165,00

R$ 1.980,00

Plano 2

Até 150x110

275,00

+ 11 parcelas iguais de $ 275,00

R$ 3.300,00

8.1) Características do produto:
a) As telas são do tipo painel, dispensando gastos posteriores com emolduramento.
b) A técnica é a acrílica sobre tela.
c) Gênero: sacro contemporâneo/ pop/ moderno
d) Estilo: Naif
e) Todas as obras acompanham um Certificado de Autenticidade, impresso em papel
vergê de ótima qualidade.
9) Para confirmar sua adesão a qualquer um dos planos, basta enviar seus dados pelo formulário
disponível no site: http://laartb.com/2014-inscricao-aberta/
Nome completo, endereço, telefone para contato
Plano 1 ou 2; dimensão da tela;
Tema (com breve descrição do ''por quê'' de sua escolha, se houver);
Forma de pagamento de sua preferência: transferência bancária; cartão de crédito ou
boleto bancário
9.1) Após esse primeiro contato (item 9) será liberado na ''Loja Virtual'' da fanpage La Art B (no
facebook) um cupom personalizado, com todas as informações sobre seu plano e cujo o valor da
Cota de Adesão (tabela) escolhido por você, deverá ser pago.

9.2) Com o pagamento da primeira parcela (cota de adesão) você já estará participando do grupo
de consórcio e receberá pelo correio a confirmação de sua aquisição de uma obra de arte com
todos a documentação que envolve esse processo para posteriores consultas e dúvidas.
9.3) As demais parcelas serão pagas somente a partir de janeiro (2014).
10) Em nenhuma hipótese haverá restituição de valores. O consorciado terá como crédito aquelas
parcelas já pagas e poderá usufrui-los no período de 18 (dezoito) meses para adquirir outra obra
da artista que esteja disponibilizada na sessão ''obras diponíveis'' no site laartb.com.
11) As despesas de envio e transporte das obras são de responsabilidade do consorciado.
12) Os valores das obras de arte dispostos na tabela (acima) foram baseados nos conselhos e
recomendações da curadoria que representará a artista no Museu do Louvre, Paris (Fr), onde uma
tela com dimensões 80x80(cm), por exemplo, terá o custo de $1500 (euros).
Leia mais sobre Isabela no Louvre em www.laartb.com/louvre

Contato de Isabela Couto (Bela):
site: www.laartb.com
twitter: @isacoutomachado
facebook: isabela couto machado
fanpage: la art b
e-mail: isabelacoutomachado@hotmail.com
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