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Apresentação

O Ministério da Saúde, o Programa Nacional de DST e Aids e o Institu-

to Memorial de Artes Gráficas do Brasil (IMAG), com o objetivo de estimu-

lar e divulgar a prevenção da aids e de doenças sexualmente transmissíveis, 

promoveu, em Brasília, o I Festival Internacional de Humor e Prevenção da 

Aids e Doenças Sexualmente Transmissíveis (Brasil). A mostra aconteceu no 

Centro Cultural Banco do Brasil, no período de agosto a setembro de 2004.

A participação neste evento foi aberta a todos os cartunistas profissio-

nais ou amadores maiores de 16 anos, de qualquer país, que inscreveram 

trabalhos inéditos. Cada autor pôde inscrever até dois trabalhos em cada 

tema. Do total de 1.500 participantes, 300 trabalhos foram selecionados e 

integraram a exposição e o catálogo impresso, além de terem concorrido 

aos prêmios em dinheiro e à inclusão nos grupos de trabalhos que serão 

utilizados na próxima campanha nacional de combate às DST e à aids.

5



Temas
Para esse evento, foram escolhidos três temas ligados à aids:

1. Prevenção

2. Tratamento

3. Direitos Humanos

Premiação 
Foram premiadas três obras, uma em cada tema. Também foram con-

templadas 20 obras que poderão fazer parte de campanhas de prevenção, 

escolhidas pelo Ministério da Saúde, Comissão de DST e Aids e especialistas 

em charges humorísticas, segundo critérios de coerência e relevância da 

mensagem, foco principal das campanhas atuais e qualidade gráfi ca. 
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Apresentação dos trabalhos
- Categoria: cartum

- Técnicas: qualquer uma

- Tamanho original: A4

Exposição 
Os trabalhos selecionados durante o festival estarão em exposições iti-

nerantes, que têm o objetivo de levar a informação a todas as comunidades.

Abrangência dos Trabalhos
Os trabalhos foram enviados de todo o Brasil, América do Sul, América 

Central, América do Norte, África, Ásia, Europa, Oceania e Oriente Médio.
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Centro  
Cultural  

da Saúde

Situado em um prédio histórico na Praça Marechal Âncora, no Rio de 

Janeiro, que serviu como pavilhão de geografia e estatística na exposição 

comemorativa do Centenário da Independência, em 1922, abrigando tam-

bém, durante 50 anos, o setor de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de 

Janeiro, o Centro Cultural da Saúde (CCS) iniciou suas atividades em dezem-

bro de 2001.

Sua missão é promover e integrar os campos da informação e da co-

municação, utilizando-se de uma linguagem criativa que permita aos visi-

tantes conhecer e compreender aspectos históricos, sociais, políticos e cien-

tíficos da saúde pública no Brasil.
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O CCS se caracteriza como um espaço demo-

crático e interativo que visa a favorecer o debate, 

a produção e a disseminação do saber no setor 

 Saúde, por meio da realização de mostras temáticas 

– locais, virtuais e itinerantes – que, dentro de uma 

abordagem artística, colocam na pauta cultural te-

mas de interesse público.

O objetivo do trabalho é democratizar o acesso 

público à informação em saúde.

Mostras Temáticas e 
Exposições Convidadas 
pelo CCS

A mostra inaugural foi Memória da Loucura, 

que apresentou os 150 anos da psiquiatria no Bra-

sil, desde a criação do Hospício de Pedro II até os 

dias atuais, os avanços alcançados com a Lei n.º 

10.216, de 6 de abril de 2001, a chamada Lei An-
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timanicomial, que dispõe sobre a humanização dos 

métodos e dos tratamentos e a inclusão social dos 

usuários dos serviços de saúde mental. Esse traba-

lho está em itinerância, já tendo sido montado em 

Santo André (SP), Betim (MG), Nova Friburgo (RJ), 

Ouro Preto (MG), Fortaleza (CE), Feira de Santana 

(BA), Salvador (BA), Recife (PE) e Campina Grande 

(PB), agregando, em cada cidade, exposições, infor-

mações e experiências locais, envolvendo gestores, 

profi ssionais e usuários dos programas municipais.

A exposição Cinco Artistas de Engenho de Dentro, 

integrante da mostra Retrospectiva do Cinqüentenário 

do Museu de Imagens do Inconsciente, apresentou 63 

obras do acervo do museu, em sua maioria iné-

ditas para o grande público, permitindo constatar 

a sensibilidade e o talento de pessoas subjugadas 

pela sociedade que viveram internadas em hospi-

tais psiquiátricos. As pinturas de Carlos Pertuis, Ar-

thur Amora e Emygdio de Barros, as esculturas de 

Abelardo Corrêa e as fotografi as de Geraldo Aragão 

revelam artistas reconhecidos pelo valor estético de 

seus trabalhos. A cenografi a foi de Daniela Thomas 

e Felipe Tassara. A Retrospectiva é hoje exposição 

permanente do Museu de Imagens do Inconsciente.

O Estudo da Doença
no Passado
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A mostra A Saúde Bate à Porta trouxe o conceito 

e a trajetória do Programa Saúde da Família (PSF). 

Painéis informativos e a linha do tempo ilustram o 

programa e seu impacto como uma nova metodo-

logia de reestruturação da atenção básica à saúde 

da população. Destaque para a exposição fotográ-

fi ca de Rui Faquini, com textos de TT Catalão, e a 

ambientação artística de uma casa, idealizada pela 

arquiteta Gisela Magalhães, caracterizando o espaço 

de ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Potencializando trabalhos já realizados, foram 

apresentadas as exposições Imagens da Peste Branca: 

Memória da Tuberculose e Dengue, em parceria com 

a Casa de Oswaldo Cruz (COC) – Museu da Vida/

Fundação Oswaldo Cruz – e o Centro de Referên-

cia Professor Hélio Fraga, da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), que traçam o panorama de duas 

doenças que persistem no cenário histórico do País 

até os dias de hoje.

Em conjunto com a Coordenação-Geral de Pre-

venção à Violência e Causas Externas do Ministério 

da Saúde, com entidades públicas e a sociedade, 

foi organizada a mostra Sociedade Viva – Violência 

e Saúde, tendo como tema central a participação 

comunitária – o saber, a prática e a organização 

da sociedade – numa integração de iniciativas e 
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informações das organizações governamentais e não-governamentais na 

efetivação de ações e políticas públicas voltadas à promoção da saúde, à 

humanização das cidades e à prevenção dos acidentes e das violências. Essa 

mostra, também em sua itinerância, já esteve em Natal (RN), em Recife 

(PE) e em Campo Grande (MS).

Novamente em parceria com a Casa de Oswaldo Cruz – Museu da 

Vida/Fundação Oswaldo Cruz, o CCS expôs, de 6 de dezembro de 2003 a 6 

de março de 2004, a exposição Paleopatologia – O Estudo da Doença no Pas-

sado, que apresentou textos antigos, objetos, corpos mumifi cados e ossos.

Engajado na proposta de mobilização dos diversos segmentos da so-

ciedade, para uma atuação integrada no enfrentamento de problemas da 

área social, o CCS apresentou, de 15 de março a 1.º de maio de 2004, as 

exposições fotográfi cas Trópicos do Abandono e Sua Rua, Minha Vida, produ-

zidas pela organização internacional Médicos Sem Fronteira.

Mais uma parceria com o Museu de Imagens do Inconsciente leva ao 

CCS O Museu Vivo de Engenho de Dentro, com os trabalhos dos usuários con-

temporâneos dos ateliês terapêuticos do Instituto Municipal Nise da Silveira. 

As obras reunidas na exposição impressionam por sua arte e sensibilidade, 

confi rmando a importante trajetória da luta antimanicomial em nosso País.

De 13 de outubro a 13 de novembro de 2004 o CCS recebe a mostra 

itinerante Portinari – Arte e Ciência, uma iniciativa do Núcleo de Educação 

do Projeto Portinari, que promove o encontro entre o conhecimento cien-

tífi co e a arte de uma forma simples e lúdica. A exposição destina-se em 

especial a estudantes e professores da rede pública e privada e traz experi-

mentos com uma proposta pedagógica pautada na prática.
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Proposta

Edição da Itinerância do I Festival Internacional de Humor da Aids no 

Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Saúde.

Período da Mostra
25 de novembro de 2004 a abril de 2005.

Público-Alvo
Alunos e professores das redes de ensino fundamental, médio e uni-

versitário, pesquisadores e trabalhadores das áreas de saúde, educação e 

direitos humanos, bem como organizações não-governamentais, lideranças 

comunitárias e o público em geral.
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Caracterização  
da Mostra

A edição dará destaque a mais de 150 charges participantes do festival, 

impressas em diversos formatos, e ocupará as quatro galerias do CCS. Cerca 

de 90 charges serão impressas em formato A3 (em suporte PVC 3mm), dez 

charges em formato A1 adesivadas em diversos pontos do Centro Cultural, 

uma impressão em tecido e em um display interativo (tamanho natural). 

Em locais estratégicos, haverá fragmentos do texto sobre humor e aids, 

do jornalista Caco Xavier (autor do artigo Aids é coisa séria! – humor e saú-

de: análise dos cartuns inscritos na I Bienal Internacional de Humor, 1997). 
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Módulo de abertura
Fachada: dois banners com a assinatura da mostra.

Escadaria de acesso ao CCS: brinquedo temático no pátio que reme-

te a questão da prevenção à aids: Encaracolaids – uma “amarelinha” didática 

em forma de caracol onde quem chega ao final aprendeu dicas importan-

tes de como se prevenir.

Módulo 1 – Salão principal
Charges em formatos A1, A2 e A3, uma impressão em tecido voile sin-

tético (6m × 6m) suspensa no teto, impressões em lona vinílica, plotagens 

adesivadas direto em MDF e no chão e um móbile.
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Módulo 2 – Salão lateral
Charges em formato A3 adesivadas em PVC 3mm e uma impressão em 

lona vinílica.

Módulo 3 – Galeria do Muro
Charges expostas em quatro painéis confeccionados em lona vinílica.

Módulo 4 – Galeria 7 de abril
Charges adesivadas em PVC 3mm e também diretamente na parede. 

Um boneco em formato A1 com peças de roupa solta e imantadas estimu-

lam os visitantes a colocar as peças no local correspondente.

Sala Multimeios
Espaço destinado à programação técnica e cultural da mostra: exibição 

de vídeos, palestras, cursos e apresentações culturais, dentre outras.

Totem multimídia situado no Salão Principal, com informações gerais, 

orientações e recursos de interatividade. No totem estarão disponíveis, vir-

tualmente, todas as charges.

Internet
A mostra virtual tem como proposta apresentar a exposição de forma 

on-line, contemplando o usuário com fontes informação e de conhecimento 

sobre o tema. Seu conteúdo consta legislações pertinentes, publicações, 

artigos e projetos de instituições que trabalham tanto com a prevenção 
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quanto com a assistência, fazendo parte desse universo de informações, 

com acesso pelo site do Centro Cultural da saúde – www.ccs.saude.gov.br 

– e pela página da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde do Ministério 

da Saúde (BVS MS) – www.saude.gov.br/bvs –, bem como pela da própria 

área técnica – www.aids.gov.br –, com divulgação do link em outros sites. 

Nesse contexto seria importante constar outras exposições similares como a 

I Bienal Internacional de Humor (1997).

A Área Temática em parceria com a BVS MS/Coordenação-Geral de Do-

cumentação e Informação (CGDI)/SAA/SE/MS, já se apresenta como o pri-

meiro patamar das informações sistematizadas, pois viabiliza o acesso à co-

leção de publicações, cartazes, outros materiais e informações de interesse.
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Impressão e montagem
Especificações Quantidade

Charge adesivada/pintada em chapa metálica com peças imantadas – 
59,4cm × 84,1cm 1

Saídas digitais em papel film coating no formato 42cm × 29,7cm, lamina-
das em filme fosco bopp e adesivadas em poliestireno de alto impacto 3mm 93

Saídas digitais em papel film coating no formato 21cm × 29,7cm, lamina-
das em filme fosco bopp e adesivadas em poliestireno de alto impacto 2mm 48

Saídas digitais em papel film coating no formato 42cm × 59,4cm, lamina-
das em filme fosco bopp e adesivadas em poliestireno de alto impacto 3mm 3

Saídas digitais em papel film coating no formato 59,4cm × 84,1cm, lamina-
das em filme fosco bopp e adesivadas em poliestireno de alto impacto 3mm 12

Saída digital em papel film coating 84,1cm × 59,4cm, laminada em filme 
fosco bopp e adesivada em MDF 9mm com recorte especial (arbusto) 1

Saída digital em papel film coating no formato 40cm × 43cm, laminada em 
filme fosco bopp e adesivada em poliestireno de alto impacto 3mm (macaco) 1

Saída digital em papel film coating no formato 35cm × 30cm, laminada 
em filme fosco bopp e adesivada em poliestireno de alto impacto 3mm 
(soldados romanos)

1

Saída digital em papel film coating no formato 1,385m × 1,72m, laminada em 
filme fosco bopp e adesivada em poliestireno de alto impacto 3mm (africano) 1

Saída digital em film coating no formato 1,33m × 0,95m, laminada em fil-
me fosco bopp e adesivada em poliestireno de alto impacto 3mm (peixinhos) 1

Saída digital em papel film coating no formato 2,2m × 1,78m, laminada em 
filme fosco bopp e adesivada em poliestireno de alto impacto 3mm (evolução) 1

Impressão em adesivo transparente (aplicação espelhada) sobre móbile 
frente e verso (acrílico transparente 4mm ou 6mm) ou similar (suspenso 
com nylon) – 90cm (anjo)

1

Impressão em acrílico (c/ suporte) de pictogramas 40cm × 40cm (pé americano) 2
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Especificações Quantidade

Plotagem em tecido (6m × 6m) 1

Impressão em lona vinílica (nichos) – 1,54m × 3,24m 5

Impressão em lona vinílica (assinatura) – 1,65m × 2,1m 2

Impressão em lona vinílica – 1,2m × 1,71m (pensador) 1

Impressão sobre vinil adesivado circular direto ao chão (c/ tinta para área 
externa resistente à água e ao impacto) – 1,2m × 1,2m (bombeiros) 1

Impressão sobre vinil adesivado  direto ao MDF (pintinhos e arbusto) – 
59,4cm × 84,1cm 2

Impressão digital em lona frontlight 7,97m × 1,73m, com ilhoses ao re-
dor de 10 em 10cm (evolução 1) 1

Impressão em lona frontlight 2,95m × 1,73m, com ilhoses ao redor de 10 
em 10cm (elefantes e ondas) 2

Instalação (frontlight)

Aplicação dos adesivos

Iluminação

Tratamento de imagens c/ tamanho especial (ampliadas – lonas, adesivo 
no chão e galeria 7 de abril) 13

Verniz localizado 21

Folheteria
Especificações (Papel couché, policromia) Quantidade

Convites 2.000

Fôlderes (sanfoninha) 4.000

Filipetas de combate 5.000

Cartazes 1.000

Catálogos de eventos 1.000

Catálogos de vídeos 1.000
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Produtos - Contratação de Consultoria
Especificações Consultor

Produto 1: estudo dos 1.500 cartuns inscritos 
no Festival (artigo), analisando a visão acerca do 
imaginário social sobre a doença

Caco Xavier – Especialista da 
Fiocruz (realizou a análise dos 
cartuns da 1.ª Bienal Internacional 
de Humor, em 1997).

Produto 2: assessoria de montagem e projeto 
Brinquedos a contratar

Produto 3: Projeto de Iluminação a contratar

Produtos lúdicos e de apoio
Produto 4: 2 expositores giratórios em formato hexa-
gonal, com espaço para 4 charges tamanho A4 em 
cada face

a contratar

Projeto Brinquedos:
- Encaracolaids
- Boneco imantado
- Camisinhabol
- Zig-Zaids

a contratar

Tabela Geral
Serviço/produto

Impressão e montagem

Coquetel (200 pessoas)

Folheteria

Consultoria
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