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Mascote: Capitão Originaldo – Desenhado 

por Heloisa Dellandrea 

A proposta do mascote de ser um super-herói, 

vem ao encontro da missão do CECOP, 

representando a proteção à propriedade 

intelectual, o zelo pela segurança da 

informação, junto à batalha contra o plágio e a 

pirataria que, configura nesse sentido, a figura 

de seu vilão/arqui-inimigo. A outra face da 

figura desse mascote, que representa 

fortemente o trabalho do CECOP, é a sua 

lisura e justiça em promover a ideia inovadora 

e – como o próprio nome traduz – o original, 

lutando no time da autenticidade, para que as 

ideias inovadoras sejam reconhecidas, 

registradas e respeitadas. 

 

 

Mascote: Polvinho – Desenhado por Joner 

Ulmann Geanezini 

O Polvinho foi criado principalmente para o 

público infantil, com formas arredondadas, 

cores vibrantes, contornos com sobreposição 

de cores e um rosto carismático. A escolha de 

desenvolver um personagem para esse público 

vêm da necessidade de explicarmos para as 

crianças o quanto a pirataria é prejudicial para 

toda a sociedade, para que no futuro eles 

possam fazer diferença. Polvo - Simboliza 

inteligência, flexibilidade e criatividade. É 

inconstante e multifacetado (assim como a 

pirataria), pois possui a capacidade de mudar 

de cor. Tem muitos braços, o que pode 

representar o povo, o único capaz de acabar 

com a pirataria. 



 
  

 ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

 

Mascote: Charão – Desenhado por André 

Luiz Vieira e Silva 

  Os papagaios são animais que há muito 

tempo são, injustamente, associados à 

pirataria, tanto que é comum encontrar 

ilustrações destas aves vestidas ou fazendo 

alusão a piratas. Então, não há nada melhor do 

que um papagaio como símbolo do combate a 

pirataria para mudar este estigma. Além do 

combate direto, os esforços mais importantes 

do combate à pirataria são indiretos, como a 

conscientização popular, por exemplo, pois só 

existe pirataria enquanto houver o consumo da 

mesma. Em suma, se até o símbolo da 

pirataria, o papagaio, pode mudar de imagem 

e passar um bom exemplo, então o 

consumidor também pode. Para a confecção 

da mascote foi ultilizado como referência o 

Papagaio-charão, nome científico: Amazona 

vinacea, uma ave migratória presente na fauna 

de Santa Catarina. As cores da penugem deste 

pássaro são muito próximas das cores oficiais 

do Estado. Os traços da mascote tem uma 

característica estilizada para atingir um 

público de todas as idades, mas, 

principalmente, para ser mais atrativo para o 

público infantil, pois a conscientização na 

infância cria adultos conscientes. 

Mascote: Mel – Desenhada por Rodrigo de 

Lima Gomes 

A ideia partiu do pensamento de  que a Abelha 

faz todo o trabalho de coleta do material para 

produção do mel, fabrica o mel, porém vem 

sempre alguém e rouba todo o seu mel, todo o 

seu trabalho, que foi realizado com muito 

esforço, sobrando-lhe apenas o suficiente para 

viver quando não se rouba tudo. A partir dessa 

ideia foi criada a Mel, pois a pirataria faz o 

mesmo, rouba todo o resultado de um trabalho 

executado por muito tempo, com bastante 

esforço. A pirataria não contribui com o bem 

de todos. A pirataria destrói o resultado do 

trabalho das pessoas, desvia o lucro do 

trabalho das pessoas e faz com que muitas 

pessoas desistam de trabalhar, criar, inovar 

com novos produtos, novas marcas, novas 

lojas gerando uma perda muito grande para 

nossa sociedade  
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Mascote: Oscar – Desenhado por Luanda 

Clara Ribeiro Matos 

Oscar é um tubarão dedicado ao combate à 

pirataria e a uma navegação na internet mais 

segura. A intenção com o design era de uma 

imagem agradável, porém competente e 

reconhecível, para que pudesse ser utilizada 

pelo CECOP para a conscientização e o 

combate à pirataria. A escolha de um animal 

aquático para o mascote é devido ao sentido 

literal da palavra “pirataria” e a propagação 

acelerada de conteúdo pirata pela internet. O 

ato de utilizar a internet é conhecido como 

“navegar” ou “surfar”, contribuindo com o 

tema marítimo para o mascote. Tubarões são 

animais fortes, ágeis e eficazes, eram temidos 

por piratas e são considerados por muitos 

como os reis do oceano. Sua imagem chega a 

ser intimidadora, por isso foi necessário à 

utilização de um traço e expressão mais 

amigável, mas não excessiva, para que suas 

qualidades originais continuassem sendo 

transmitidas pelo desenho.  

Mascote: Cecopinho – Desenhado por Sara 

Jane Maes da Silva 

O Cecopinho simboliza a águia da bandeira de 

Santa Catarina, ela representa a força 

catarinense e diz muito à respeito do Conselho 

Estadual de Combate a Pirataria. Ela é marrom 

pois é a cor original da ave que está na 

bandeira. Ela segura uma lupa, na qual 

significa que está à procura, desvendando algo 

que neste caso é a pirataria. A camisa é a logo 

do CECOP, nas cores e formatos, a original é 

um cadeado que centralizei no losango verde 

para ficar mais aparente e chamativo, pois 

cadeado é um dos principais símbolos deste 

mascote pois mostra que o CECOP existe para 

bloquear e impedir a Pirataria. 
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Mascote: Aguiar – Desenhado por 

Marília Inês Soares Ferrante 

A águia é um animal inteligente e astuto que 

simboliza coragem e força, está presente 

também no brasão da bandeira do Estado de 

Santa Catarina. A águia como mascote 

caracteriza a força do Estado contra a 

pirataria. A roupa utilizada pela águia 

remete a um uniforme de soldado, que luta 

e defende a pirataria. A cor verde, foi 

escolhida para relembrar a expressão 

barriga verde, que é um dos maiores 

símbolos de orgulho para o povo 

catarinense. Sendo uma expressão de honra 

que relembra os tempos de glória dos 

soldados catarinenses, em épocas de 

guerras. 

 

 

 

Mascote: Maneca – Desenhado por 

Gabriele Buratto Barro Reis 

O papagaio sempre foi considerado como o 

mascote do pirata, a proposta é que o 

Maneca, vestido com um uniforme de 

marinheiro, passe a visão de que mudou de 

lado, sendo portanto, contrário ao crime da 

pirataria. 
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Mascote: Originaldo – Desenhado por 

Pâmela Andressa Bini 

Originaldo é um cidadão catarinense que, 

assim como todos aqueles que habitam 

nosso estado e carregam no peito o orgulho 

de nascer e viver em nossas terras, não 

admite que certas coisas sejam feitas na 

ilegalidade. Entre essas atividades, a que 

mais revolta Originaldo é a ampla atividade 

da pirataria, que termina por lesar os 

catarinenses que trabalham dentro da lei e os 

próprios cofres públicos de nosso estado. Por 

isso, através do CECOP, ele decidiu, após 

meses de treino e preparo, se engajar na luta 

pela ilegalidade, atuando junto com o 

cidadão catarinense no combate à pirataria. 

 

 

Mascote: Martinho – Desenhado por 

Nicolas Martins Maciel 

Martinho teve como inspiração o pássaro 

que é símbolo do munícipio de 

Florianópolis. A ave se chama Martim-

Pescador e naturalmente já possui as cores 

da bandeira do estado de Santa Catarina, 

sendo assim suas cores não precisaram ser 

alteradas no momento da ilustração digital. 

O nome atribuído à este mascote é 

“Martinho”, para justamente, fazer alusão ao 

nome real da ave e com isso disseminar a 

cultura do símbolo da capital e que é 

desconhecido pela maioria da população do 

estado. Apesar de possuir uma imagem 

amigável e simpática, o mascote, que foi 

ilustrado em estilo Cartoon, se apresenta 

com uma expressão séria e fazendo um gesto 

de pare, que já é um símbolo conhecido na 

luta contra a pirataria. Martinho foi criado 

para ser um verdadeiro defensor desta causa 

e deixa isso claro em sua expressão. 

 

 


