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APRESENTAÇÃO
A W10 Produções e Eventos apresenta o rela-
tório de produção do Seminário Cearense Aci-
dente de Trabalho: Prevenção e Tutelas de Ur-
gência, realizado de 08 a 09 de agosto de 2013, 
no auditório principal, anexo II da Assembleia 
Legislativa do Ceará. o objetivo do presente do-
cumento é auxiliar os promotores e organizado-
res do evento na avaliação e execução da novas 
ações para o Programa Trabalho Seguro.

Como em todos os eventos que prima pela qua-
lidade, o processo de construção, contou com 
04 (quatros) meses de trabalho e foi conduzido 
pelo comitê gestor do evento, composto pela: 
Escola Judicial do TRT – 7º Região e Grupo Inte-
rinstitucional do Programa Trabalho Seguro da 
Sétima Região (GETRIN 7).

o pensamento inicial era debater o tema aci-
dente de trabalho, com o foco em tutelas, visan-
do sensibilizar juristas e magistrados na celeri-
dade dos julgamentos que envolva acidentes 
de trabalho.  Era também, um momento de uti-
lizar o seminário para despertar nos veículos de 
comunicação a divulgação de números e esta-
tísticas relativos a acidentes de trabalho, dentre 
eles os fatais.

A W10 Produções e Eventos recebeu do Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT 7º Região) e do 
Comitê Gestor do evento a responsabilidade 
de organizar, produzir e executar um seminário 
com dois dias de duração, para um público alta-
mente qualificado.

Com o andamento do processo de organização 
e a receptividades das entidades, Instituições e 
empresas parceiras, o seminário tomou outro 
formato, crescendo tanto em público, como 

em programação. Após uma visita técnica da 
comissão ao local do evento, descobriu-se um 
espaço cultural gigantesco, no mesmo prédio 
que seria realizado o evento (anexo II - 5º an-
dar), onde se ventilou a possibilidade de realizar 
uma exposição sobre o tema central do evento.

Neste intuito a dinâmica do evento, tomou 
nossos horizontes, já que o espaço cultural era 
composto de mais de 1000 metros quadrados, 
com vários painéis modulares, de quase três 
metros de altura, e uma vista panorâmica, cer-
cada por janelas de vidros, de onde se podia ver 
o parque do cocó, a arena castelão e mais ao 
longe o espetaculoso por do sol.

o desafio estava lançado, mesmo com tempo 
e os recursos escassos, o desejo de inovar e 
superar o desafio proposto, foi decisivo para a 
aceitação. Com a chegada da informação sobre 
a crescente adesão de participantes de outros 
estados, principalmente de outros Tribunais, foi 
necessário reavalizar o evento e traçar um novo 
planejamento financeiro, logístico e receptivo, 
até então não vislumbrado. 

os resultados obtidos pelo evento podem ser 
considerados, com grande modéstia, piloto para 
outras edições a serem realizados nos demais 
estados brasileiros. 

o objetivo deste relatório é documentar todo 
o esforço, servir de referência para as próximas 
edições e, ao mesmo tempo, reafirmar o traba-
lho de forma digna, profissional, comprometida 
com qualidade e soluções inovadoras.

Fernanda Gomes
Diretora Executiva
W10 produções e Eventos
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O SEMINÁRIO  
PASSO-A-PASSO
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I. Participação     
   em Reuniões

II. Visita Técnica e Captação

III. Acordo de Parcerias

Por diversas vezes, a W10 Produções 
e Eventos participou das reuniões periódicas 
do Comitê Gestor do Evento. Composta pela 
equipe da Escola Judicial do TRT (7º Região) e 
Grupo Interinstitucional do Programa Trabalho 
Seguro da Sétima Região (GETRIN 7).

A W10 Produções e Eventos esteve presente nas diversas visitas técnicas e de captação 
realizadas. Tendo dado continuidade aos processos administrativos necessários ao fechamento e 
viabilidade dos acordos e negociações iniciadas pelo Comitê Gestor do Evento.

Em fase de conclusão do evento, e em meio a uma grande turbulência de trabalho e com 
ritmo acelerado, o Comitê Gestor do Evento fechou acordo institucional com duas importantes 
instituições.  

A primeira foi realizada com a Prefeitura Municipal de Maracanaú, através da Secretaria de 
Meio Ambiente, para um protocolo de intenção sobre o “Selo Ambiental Carbono Zero”. Este pro-
tocolo viabilizou a avaliação do impacto ambiental do evento, e posterior plantio de arvores que 
cobri-se o ‘gasto’ do evento, tornando o seminário ecologicamente correto. 

A segunda parceria foi realizada com a 
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - 
ETICE para a transmissão simultânea via internet 
das palestras, através do link no site do evento. 
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IV. Criação e Comunicação Visual
A empresa de produção, foi responsável pela criação e reprodução de todo o material grá-

fico, promocional e sinalização do evento.

MATERIAL GRÁFICO
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MATERIAL PROMOCIONAL

SINALIZAÇÃO
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V. Programação Artística

VI. Logística de Transporte

Ficou acordado junto a Secretaria Estadual da Cultura (SECULT) e Serviço Social da Indús-
tria (SESI CE), atividades culturais e laboral para o período do evento.

1. SECRETARIA ESTAduAL dA CuLTuRA
• Orquestra Eleazar de Carvalho (Quarteto de Cordas) – Execução dos Hinos na Solenidade 

de Abertura
• Show de Humor (Papudim e Ery Soares) – Apresentação no Jantar de Confraternização.

Não podemos esquecer-nos de toda a logística de ônibus, vans e carros executivos, que 
foi disponibilizado para o evento. Para isso uma equipe mista foi composta para atender as exi-
gências dos participantes, que em sua maioria era formada por juízes e desembargadores de 
outros estados. A Equipe ficou dividida entre os servidores do tribunal, do Sindiônibus e da W10 
Produções e Eventos.

2. SERvIÇO SOCIAL dA INdúSTRIA 
• Ginástica Laboral – nos dias 08 e 09 de agosto no retorno do almoço.
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VI. Participantes
ToTAL DE PRÉ-INSCRIToS No SITE: 1.421
ToTAL DE INSCRIToS CoNFIRMADoS: 630
ToTAL DE PARTICIPANTES: 615

dEMONSTRATIvO – Nº INSCRITOS POR CARGO

dEMONSTRATIvO – PRESENÇA POR ESTAdO

dEMONSTRATIvO – PRESENÇA POR PERÍOdO
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VII. Lançamento de Livros

VIII. Jantar de Confraternização 

No dia 09 de agosto, ás 17h, após o encerramento do seminário. Aconteceu no espaço cul-
tural das exposições o lançamento do livros.

Tivemos ainda o lançamento de dois livros:
1. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – Cléber Nilson Amorim Júnior
2. RAZoÁVEL DURAção Do PRoCESSo E EFETIVIDADE DA TUTELA DoS DIREIToS FUN-

DAMENTAIS DO TRABALHADOR – Brasilino dos Santos

o evento contou com a presença da especial da Editora LTR e da Revista Proteção, especia-
lista na área de direito trabalhista.

o Comitê Gestor optou por um momento de confraternização e instituiu um jantar no IATE 
CLUB de Fortaleza, com Show de Humor e Forró Pé-de-Serra.  Foi sem dúvidas um momento de 
festa, descontração, sorrisos, alegria, felicidade e agradecimento pelo dever cumprido.

Data: 09/08/13
Horário: 20h30
Local: IATE CLUB FoRTALEZA

Show de Humor 
Papudim e Ery Soares
Grupo Regional - Forró Pé-de-Serra
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IX. Contratação de Fornecedores 
A montagem do evento aconteceu nos dias 06 e 07 de agosto, das 8h às 22h. E a desmon-

tagem dias 09 e 10 de agosto, das 8h ás 17h.

•  Aluplaq – Placas em metal personalizadas
•  Antônio Leonardo Ferreira Santos – Canetas 
•  Arte Jorja – Expositores de Manequins
•  Artesanato Roberto Fonseca – Artesão
•  Av1 Locação e Suporte – Equipamentos
•  Bachara e Cia Ltda – Livro de exposição
•  Casa Aracati – Cestas de vimes
•  Casa Blanca Turismo – Agencia oficial
•  CD Max – Material de Escritório 
•  Center Box – Alimentos Sala Vip
•  Colorcópia – Sinalização
•  Colorgraf – Sinalização
•  Comercio de Desenho Arte e Arquitetura  

– Fitas e adereços
•  Compucard/H T Store – Cordões de crachás
•  Escritório André Scalazzari – Cenógrafo  

e Museógrafo
•  Expressão Gráfica – Gráfica off Set
•  Flora Tropical – Arranjos de Flores
•  Fretar – Empresa de Ônibus
•  Gráfica Assembleia Legislativa  

– Gráfica off Set
•  Hotel Praiano – Hotel Oficial
•  Hotel Seara – Hotel Oficial
•  Iate Club Fortaleza
•  Jardim Folha Verde – Paisagismo
•  Límpida Agua Mineral – Água Mineral
•  Márcio Sandro Mallet Pezarim – Bottoms 

•  Original Graph – Gráfica Rápida
•  Papudim – Bené Barbosa
•  Pé no Chão Camisetas - Camisetas
•  Ponta Mar Hotel – Hotel Oficial
•  Ponto das Cópias – Gráfica Rápida
•  Posto Jorge Vieira – Gelos 
•  Prime Comercial Ltda – outdoor
•  R N L Paiva – Banners, Faixas e Adesivação 

de Sinalização
•  Rafti Comércio e Serviço Ltda – Bolsas 
•  Rondinelli Guerra de Oliveira – Impressos: 

Cartaz - Folder Panfleto 
•  RR Soluções e Eventos – Estrutura
•  Sabor da Terra – Restaurante 
•  Stand Projetos – Montadora
•  Stand Show – Montadora 
•  Studio Júnior – Studio Fotográfico
•  Super Feirão – Café e açúcar
•  Super Grill – Restaurante oficial
•  Tele Entrega – Serviço de entrega  

e postagem
•  Tia Val Festas – Locação de cadeiras,  

toalhas e utensílios de festas
•  Total Deck – Sistemas de Inscrições  

e controle ótico
•  Trio de Forró Jonathan Rogério  

– Forró pé-de-serra

FORNECEdORES
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AS EXPOSIÇÕES  
PASSO-A-PASSO
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Ao ser definido que junto ao seminário 
que seria oferecido a visitação pública 
uma exposição sobre o tema do even-

to. A W10 Produções e Eventos iniciou um pro-
cesso de pesquisa e a busca por informações, 
números e estatísticas relativas ao universo 
de acidente de trabalho foi incansável. Para 
nossa grande surpresa, descobrimos que to-
dos os dados eram de 2011, e que de lá para cá 
os números só tem crescido, mas não existe 
um órgão responsável pela coleta e sistemati-
zação rápida e eficaz destes novos dados. 

Sem informações atualizadas, sem ma-
terial suficiente para abordar este único tema, 
mas principalmente sem tempo de convidar 
um estudioso da área para elaborar um estu-
do mais aprofundado, e tendo como base da 
pesquisa realizada, fotos, alguns indicadores e 
alguns textos, decidiu-se por conceituar a ex-
posição sobre três óticas: Acidentes de traba-
lho (i) Trabalho escravo (ii) e Trabalho infantil 
(iii). Tendo como linha de relação conceitual o 
trabalho que não é considerado digno.  

Mesmo com essa conceituação, o espa-
ço da exposição continuava gigantesco. Após 
uma semana de trabalho, poucas imagens, 
documentários sem qualidade para projeção 
e algumas informações desencontradas, qua-
se nos levaram a perceber que o espaço era 
grande demais para apenas uma exposição.  
Só uma saída seria possível para ocupar todo o 
espaço: uma exposição complementar. Assim, 
nasceu a parceria com a Associação dos Artis-
tas Plásticos Profissionais do Ceará – A²P²C.

Desta forma, em apenas quinze dias 
foi conceituada e implementada duas exposi-
ções para o espaço:
• TRABALHO – O Avesso da Dignidade
• CONEXÔES – Mercado de Artes

As duas exposições estiveram abertas a visita-
ção de 08 a 16 de agosto de 2013, das 08h às 
18h. Com entrada franca.
Local: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
Rua Barbosa de Freitas, s/nº – Anexo 2 – 5º andar
Fortaleza – Ceará – Brasil
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A Ideia da exposição era apresentar aos participantes do Seminário Acidentes de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência, um outro ponto de vista sobre o tema. ou seja, um olhar sobre o 
outro lado do trabalho. Esse componente fundamental da existência humana que se acredita que 
‘dignifica a vida’.

A exposição Trabalho – o Avesso da Dignidade objetivou a reflexão sobre os fatores que contri-
buem para a indignidade do trabalho, em especial:

1. o trabalho que feri os Direitos humanos (trabalho escravo, trabalho infantil, etc)
2. o trabalho que não atende as normas básicas de segurança
3. A demora judicial no julgamento das causas trabalhistas (em especial de acidentes com 

vítimas fatais)
Para que esse objetivo fosse alcançado, foi necessária a contratação do museólogo com uma 

vasta experiência em exposições e projetista do espaço cultural da assembleia legislativa, André 
Scalazzari.

E importante agradecer a diversos profissionais dos órgãos e entidades que compõem o 
Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro no Ceará (Getrin7). Bem como, 
servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme se segue:

Expografia: 
André Scalazzari

Texto de Abertura:
Willians Fausto (Ascom – TRT7)

Montagem e Iluminação: 
Leo Carrero

Design e Comunicação Visual: 
Lilian Magalhães
Fábio Dutra

Fotografias:    
Sérgio Carvalho

Documentário: 
ONG Repórter Brasil
Acervo Biblioteca TRT 7ª Região

Exposição: Trabalho – O avesso da dignidade

Apoio à realização:
Ana Virginia Lima de Lucena (Arquivo – TRT 7)
Anacélia Cabral de Brito (Escola Judicial – TRT7)
Antonio Carlos Santiago de Castro (Cerimonial – TRT7)
Glória Maria Albano da Silveira (Escola Judicial – TRT7)
Hugo Cardim (Ascom – TRT7)
Ivone Nogueira Paiva (Material e Patrimônio)
José Osvaldo Severiano (Vice-Presidência – TRT7)
Rejane Façanha de Albuquerque (Biblioteca – TRT7)

Agradecimentos especiais:
Alina Sales (APIGUANA)
Camilla Viégas (CoELCE)
Cibelle Borges de Souza (SESI)
Fátima Santana (SINDUSCoN)
Geórgia Maia Pinto (MTE / SRTE)
Harley Nobre Albuquerque (CoELCE)
Manoela Gomes (Hospital Genesis)
Marcos Vieira (Prefeitura Municipal de Maracanaú)
Renata Praciano (Assembleia Legislativado Estado do 
Ceará – Comissão de Direitos Humanos e Cidadania)
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Uma outra parceria fundamental, para a implementação do espaço de exposição do semio-
nário, foi com osvaldo Azim (Vavá), presidente da Associação dos Artistas Plásticos Profissionais 
do Ceará –A²P²C. Que aceitou o desafio de conceituar uma exposição com obras genuinamente 
cearense. 

De forma dinâmica, fazendo a conexão entre o homem e a arte da nova safra de pintores, 
escultores, fotógrafos e demais artistas plásticos cearenses. A A²P²C reuniu mais de 80 obras cea-
renses, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, fotografias e objetos, que estiveram expostas 
ao publico do seminário e demais visitantes durante o período de visitação.

Concepção: 
Vavá Azim

Artistas Convidados: 
PINTURA 
Aécio Vieira 
Antonio Bandeira 
Antonio Guimarães 
Burle Marx 
Campos Tieta 
Cezarina Duvaliê 
Chagas Cunha 
Chico Rabelo 
Claudio Cezar 
Claudio Tozzi 
Descartes Gadelha 
Di Cavalcanti 
Dias Brasil
Dornelles 
Elaine Lopes 
Emilia Porto 
Fátima Brito 
Fernando França 
Gerson Ipirajá 
Graça Loureiro 
Hirma De Castro 
Inimá De Paula 
José Maria Machado 
Josil Costa 

Exposição: Conexões – Mercado de Artes

Kazane 
Lilair Falcão 
Lincoln Machado 
Luciana Pontes 
Mac Sandro 
Mana Celani 
Maria Barreto 
Mauricio Araujo 
Nano Simonini 
Olga Mota 
Pascceli 
Paula Franklim 
Rafael Wallraven 
Ramon Torquato 
Sandra Amorim 
Silvano Tomáz 
Silvia Reis 
Sonia Nogueira 
Vando Figueiredo 
Vlamir De Sousa 
Zaneir Gonçalves 

ESCULTURA
Angela Artese 
Betânia Moura 
Carlos Macedo 
Claudia Nogueira
Denise Sabóia 

Dim Brinquedim 
Flavio Teles 
Gladson Aguiar 
Renê Melo 
Vavá Azim 

DESENHO
Débora Santos 
Fred Macedo 
Sara Azevedo 
Fernando França 

GRAVURA
Helio Marques 
Michael Cristian 
Weaver Lima 
Zé Tarcisio 
Zezé Sales                    

FOTOGRAFIA
Angela Morais 
Chico Gomes
Marcelo Brasileiro 
Pierre Veras 
Soraya De Faria 

OBJETO
Celso
Deusdedith

17



18



A montagem das exposições acima descritas, fo-
ram realizadas entre os dias 07 e 08 de agosto, das 8h às 
17h. E a desmontagem dias 19 de agosto, das 8h às 16h.

A empresa de produção foi responsável pela criação e reprodução de todo o material gráfico, 
promocional e sinalização das exposições.

o lançamento das exposições aconteceu as 17h30 do dia 08 de agosto. E contou com a 
presença dos participantes do seminário, convidados e artistas da A²P²C.

Montagem e Desmontagem

Material Gráfico

Lançamento
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