
Prezado presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA GRÁFICA – MINAS GERAIS - ABIGRAF-MG e do 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - SIGEMG  Sr. Luiz Carlos Dias Oliveira’, em cujo 

nome cumprimento todos os membros da mesa; 

 

Prezados membros da direção, professores e demais profissionais 

que compõem a equipe da Escola SENAI CECOTEG, em especial 

os de Comunicação Visual;  

 

Prezados formandos da turma TC 009 do Curso de Comunicação 

Visual da Escola SÉRGIO DE FREITAS PACHECO ,  

 

Senhoras e Senhores,  

Primeiramente, Adriana e eu agradecemos pela distinção de, em 

nome da Associação da Indústria Gráfica de Minas Gerais, ter a 

oportunidade de dirigir algumas palavras a estes estudantes e 

futuros profissionais que estão concluindo a formação técnica em 

Comunicação Visual pela importante e tão querido CENTRO DE 



COMUNICAÇÃO, DESIGN E TECNOLOGIA GRÁFICA - 

CECOTEG. 

 

Caros formandos, gostaríamos de nos dirigir a vocês, ressaltando o 

sentimento maior deste grande dia, a alegria!  Primeiro, a de seus 

professores, que percorreram com vocês estes 02 anos de 

formação, transmitindo-lhes o conhecimento e encorajando-os para 

a luta do dia a dia, que culmina agora com esta solenidade. 

Compartilham também desta alegria seus pais, esposas, esposos, 

amigos pela conclusão deste curso.  

 

Vemos neste momento de conclusão  como vocês escolheram bem 

a escola para sua formação. É papel da escola abrir as janelas, 

mostrar novos horizontes, trazer para o aluno o que existe no 

mundo e ensiná-lo a fazer uma escolha que vá torná-lo um 

profissional competente, comprometido e, acima de tudo, cidadão 

consciente de seu papel na sociedade. O CECOTEG desempenha 

com brilhantismo esta tarefa e sentimo-nos gratificadas pela sua 

escolha de aprendizado. Cumprimentamos todos vocês pelo 



esforço, porque sabemos que sua trajetória aqui começoubem 

antes de entrar nas salas de aula. Mérito para vocês! 

 

Sob a minha perspectiva, que gerencio uma gráfica digital, meu 

olhar se detém, primeiramente, no currículo profissional do jovem 

aspirante a uma vaga no mercado de trabalho. Quem pode mostrar 

um diploma do CECOTEG já carrega um grande diferencial. 

Conhecemos a escola e sabemos de sua seriedade, do valor de 

seu conteúdo e da formação que presta a seus alunos. Quem vem 

do CECOTEG tem conteúdo, conhecimento e responde de 

imediato às demandas que lhe são dirigidas. Isto é muito 

importante! Mas não é tudo, não é o fim.  

 

Vocês conquistaram um belo troféu. Mas, o desenvolvimento 

profissional é constante. É preciso aprender sempre. E para este 

aprendizado vocês devem ter os olhos abertos para o mundo, ver 

além do posto de trabalho. Leiam, sejam abertos ao diálogo, 

procurem novas fontes de informação, sintam o prazer de folear 

uma revista e descobrir novas tendências, livrem-se da ditadura 

dos aplicativos, frequentem salas de cinema, bibliotecas, feiras, 



workshop e traduzam tudo em belas criações. Com isto vocês vão 

acumulando conhecimento e apurando a percepção para entender 

o cliente, o mercado, o importante para o outro. Vejam o seu 

entorno com outros olhos, procurando sempre o que pode 

acrescentar, sugerir e até finalizar. 

 

O mercado de trabalho é contraditório: a única certeza é a 

mudança contínua. Novas máquinas, novos programas, novos 

materiais, é atualização a toda hora. E só os que prosseguem em 

seus estudos conseguem acompanhar esta evolução. Isto requer 

esforço, perseverança, mas lembrem-se que vocês têm uma base 

sólida, proporcionada pelo CECOTEG. Aproveitem isto e 

prossigam, conciliando prática e teoria, união que os levará ao 

estado da arte dos profissionais de comunicação visual. 

 

Parabéns a todos vocês. E que tenham uma bela carreira pela 

frente. É isto que Adriana e eu lhes desejamos. 

 

E uma última palavra nossa: nada sai de graça neste mundo. 

 



Trabalhem, estudem. Estudem e trabalhem, esta é a receita para a 

conquista da satisfação pessoal e profissional. 


