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editorial

O poder da sociedade
nas urnas

Jacks Ubiratan Bernardes de Faria - Presidente da ABIGRAF-MG / SIGEMG

E
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ste ano é muito importante para toda a sociedade brasileira, pois estarão sendo eleitos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mais uma vez, os eleitores têm
a oportunidade de passar o país a limpo, julgar com a imparcialidade
e precisão do voto aqueles que já passaram pelo poder – na presente gestão e
legislatura ou em anteriores – e as propostas voltadas à solução dos problemas
nacionais.
O voto é muito mais poderoso do que as CPI’s, pois se trata de decisão
soberana, sem recursos e apelações e subordinada apenas à consciência de cada
cidadão. Por isso, é efetivamente a essência da democracia e seu instrumento
mais poderoso quanto à participação direta da população nas mudanças históricas e nas grandes decisões capazes de tornar uma nação vitoriosa ou perdedora
no contexto da globalização.
A indústria gráfica tem responsabilidade peculiar no processo eleitoral, pois
integra a cadeia produtiva da comunicação e participa de maneira direta na
produção de mídias com mensagens de candidatos, como “santinhos”, folders,
panfletos e material especial de divulgação. Claro que devemos aproveitar, com
visão comercial, profissional e técnica, essas oportunidades peculiares aos anos
eleitorais. Por outro lado, como liderança de um setor importante da economia
brasileira e ligado à cultura, disseminação do conhecimento e da informação,
devemos manter vivo, em cada um de nossos Estados, o debate relativo às
eleições e aos destinos de nosso país.
As entidades de classe, como legítimas representantes dos setores produtivos, têm papel importante nesse processo. Não se trata, claro, de promover
partidos e tampouco de defender candidatos, mas sim de debater as grandes
teses nacionais e as propostas mais lúcidas e coerentes. Também devemos manter a mobilização em torno das causas específicas do nosso setor, algumas delas
objeto de promessas não cumpridas, como as relativas às gráficas estatais e à
bitributação ICMS/ISS.
Nesse contexto, é sempre importante que nos mantenhamos unidos, coesos
e sinérgicos em torno da meta de fortalecimento de nosso setor, do crescimento
sustentado e do desenvolvimento socioeconômico, sem esquecer o importante
papel que a ABIGRAF-MG desempenha perante a sociedade brasileira na manutenção da ética na política.
São esses valores e objetivos que norteiam as expectativas dos setores produtivos e os anseios da sociedade brasileira. É importante que se consolidem como
parâmetros do setor gráfico neste ano eleitoral. Mais do que nunca, é decisivo
que o Brasil possa, finalmente, converter a democracia conquistada no final do
século passado em desenvolvimento.

sebrae/geor

Parceria entre ABIGRAF-MG, Sebrae e Fiemg

beneficia gráficas de Minas
Projeto Geor completa um ano atingindo nove regiões do Estado

C
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erca de 10% das empresas do setor gráfico do
Estado estão sendo atendidas pelo projeto Geor
(Gestão Estratégica Orientada para
Resultado) desenvolvido em parceria pelo Sebrae Minas, Federação
das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg), Associação
Brasileira da Indústria Gráfica
(ABIGRAF) e sindicatos gráficos.
Somente em 2005, foram investidos R$1,5 milhão de recursos
do Sebrae e mais R$450 mil das
entidades parceiras. Para 2006, a expectativa é aumentar este
número para 200 empresas atendidas, num volume de R$1,2
milhão e R$360 mil dos parceiros.
As empresas atendidas estão localizadas em nove regiões do
Estado: Montes Claros, Varginha e Pouso Alegre, Barbacena e
Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba, Sete Lagoas e Contagem.
O setor, hoje, em Minas Gerais, é composto 90% por empresas
de micro e pequeno porte, que representam 10,8% dos estabelecimentos do país. As gráficas geram 15 mil empregos diretos
no Estado e estima-se, para este ano, um crescimento de 6% em
relação a 2004, quando o setor faturou US$600 milhões.
O projeto Geor Gráficas começou em maio de 2005 e já
mostra resultados animadores. “Percebemos uma diferença
imensa no trabalho das empresas e o nível de satisfação dos
empresários está altíssimo”, comemora a coodenadora estadual da Geor Gráfica, Maria Carmem Lima Diniz. Márcio
Albuquerque Lopes, gerente do Centro Gráfico, de Barbacena,
é um dos empresários satisfeitos com o projeto. Ele conta que
conseguiu fechar um contrato de R$72 mil em novembro graças
ao trabalho desenvolvido pelo Sebrae. “Este é um valor alto para
uma empresa de médio porte, e vamos conseguir atender ao
pedido com muito mais facilidade, pois, agora, além do conhecimento técnico, sabemos planejar a nossa produção e também
a área administrativa”, explica.
Maria Carmem conta que, ao fazer o diagnóstico do setor,

os técnicos do Sebrae perceberam que as dificuldades eram as
mesmas, independente da região do Estado onde a empresa
estava. Por isso, foi possível desenvolver um grande projeto que
envolvesse todas elas. “Os problemas são basicamente relacionados a acesso a mercados, à tecnologia e a ferramentas de gestão”,
conta a coordenadora.
Ela destaca que algumas empresas nao têm nem computador
e ainda trabalham com tipógrafo. Para resolver este problema, a
ABIGRAF, em parceria com Sebrae, desenvolveu um programa
para cálculo de custo para ser usado em palm tops, que custam
menos que um celular. Assim, a tecnologia ficou acessível a
todos, facilitando a gestão e a formação de custos (ver box).
À medida que o projeto foi sendo desenvolvido, percebeu-se
que as empresas careciam de orientação tecnológica. Mais especificamente de consultoria para organizar o fluxo de produção
que, muitas vezes, pode ser feito apenas mudando a localização
das máquinas. Precisavam também melhorar o fluxo das finanças e aprimorar os conhecimentos sobre cálculo de custos, gastos
e formação do preço de venda.

Avanços
Algumas regiões ja apresentam resultados bem avançados.
Em Uberlândia, por exemplo, as gráficas já fizeram, em conjunto, uma ação de mídia para divulgar o setor. Em Contagem
aconteceu o Fórum de Crédito e Negócios, que reuniu 46 em-

um ano geor
presários e levou um consultor de crédito para falar sobre a importância de uma análise detalhada que deve anteceder e orientar a decisão pela tomada de crédito. “O consultor falou sobre
todas as questões de ordem financeira e os representantes dos
bancos apresentaram os requesitos avaliados pelas instituições
para fornecer financiamento a uma empresa”, explica o analista
de Crédito do Sebrae Minas, José Márcio Martins.
A coordenadora do setor, Maria Carmem Diniz, ressalta
também o aumento no interesse em participar de congressos
técnicos. Este ano, 73 empresários participaram do Congraf
(Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica), em busca de novas
informações, tecnologias de gestão, estratégias e também para
conhecer o mercado. “Agora eles conseguem perceber a importância disso para o crescimento da produção e dos lucros”. Em
abril de 2006, um grupo de 12 pessoas, entre técnicos do Sebrae
e empresários do setor gráfico, sindicatos e ABIGRAF, estiveram
na China para entender o milagre chinês. Foram 20 dias de
visitas a empresas e feiras, aumentando o conhecimento quanto
a mercado, novas técnicas de produção e, principalmente, as
possíveis parcerias para o setor.
Dentro da Geor da Indústria de Gráficas também se desenvolve outro projeto, o Integração, que dá consultoria às outras
gráficas que não participam de grupos contemplados pelo projeto setorial. A ABIGRAF faz um atendimento individual a essas
empresas no setor de que elas mais precisam. Esse procedimento
funciona como um filtro para definir quais são as reais necessidades do setor e em quais áreas devem ser feitos novos investimentos.

Gestão aprimorada
Trabalhadores dos setores gráfico e de comunicação participam da pós-graduação Gestão em Processo de Produção
Gráfica, outra ação da Geor Gráficas, em conjunto com a Geor
Indústria da Comunicação. O curso, desenvolvido pelo Sebrae,
em parceria com a ABIGRAF e a Escola Fiemg de Líderes, é

direcionado, prioritariamente, aos profissionais recém-formados
em Comunicação ou Design Gráfico, que atuam ou pretendem
atuar em produção gráfica nas agências, veículos de mídia impressa, editoras e gráficas. Maria Carmem explica que o objetivo
do curso é elevar o patamar de conhecimento do profissional
que trabalha na área. “A pós-graduação é 100% custeada pelo
projeto e irá formar 30 pessoas, que multiplicarão o conhecimento para outros profissionais, facilitando a interlocução entre
os setores gráfico e de comunicação”.

Próximos passos
A maior parte dos treinamentos em 2005 foi nas áreas de
tecnologia e ferramentas de gestão. “Arrumamos a casa”, explica
a coordenadora. “Agora, vamos partir para ações mais ousadas;
nossos objetivos são oferecer produtos com mais qualidade e
aumentar o acesso das empresas ao mercado”. Aumentar a competitividade das empresas do setor, diante de cenários tão complexos e globalizados, é o desafio das entidades parceiras neste
grande projeto, que é fazer da pequena empresa gráfica um grande empreendimento.

Minha gráfica, uma empresa legal

O

utro suporte oferecido pela ABIGRAF-MG, por
meio do Departamento de Relações Associativas
e da Assessoria Jurídica, é o seminário “Minha
Gráfica, uma empresa legal”, para empresários e
contadores. O objetivo é ampará-los em relação a leis trabalhistas, tributação, impostos a recolher, obrigações com
a Receita Federal, Receita Estadual, prefeituras, segurança
e saúde ocupacional, relações de trabalho. São abordados
ainda o meio ambiente interno e externo.

Prograf auxilia na elaboração do custo do serviço
importância de ser competitivo em tempo. Outro ponto importante a ressaltar é o diferencial qualidade. Por isso, devem
ser considerados, ao vender: compromisso, credibilidade, confiança e bom atendimento.
Freqüentemente, o Prograf é o primeiro contato do
empresário com a informática, por isso o software foi concebido para ser de fácil utilização. A intenção da ABIGRAFMG é, após um ano de uso, fornecer um upgrade, para que os
usuários possam contar com uma versão ampliada.
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O

software foi desenvolvido pela ABIGRAF-MG para
ajudar na gestão de custos e na formação do preço de
venda. “A depredação de preços praticados prejudica o
setor. Muitos empresários têm formação técnica e não
administrativa, o que dificulta a elaboração do custo do serviço
que vendem”, explica o gerente de fomento do Departamento de
Relações Associativas da ABIGRAF-MG, Márcio Varela.
Segundo ele, é imprescindível que o empresário entenda
que vende hora/máquina e não papel, chapa e tinta. Daí a

um ano geor

A

Parceria Senai/Cecoteg

ABIGRAF-MG, além de propiciar apoio institucional e capacitação em gestão, conta também com o
Senai/Cecoteg para a promoção da capacitação técnica.
Dificuldades de impressão e setup são dois dos
maiores problemas apontados pelos gráficos no que tange à
área prática. Paradas técnicas e processos de limpeza e acerto
das máquinas, por exemplo, provocam grandes perdas de
tempo e material. O Senai/Cecoteg ensina medidas simples,
como manutenção preventiva e acerto de rolaria, que o próprio
impressor pode executar, poupando tempo e despesas extras.
“Nesse cenário, de equipamentos antigos, depreciados tecnologicamente, e outros fatores que fazem perder mercado, o empre-

sário empreendedor poderá sair na frente de seus concorrentes”,
garante Varela.
A pré-impressão é mais uma capacitação técnica importante
oferecida pelo Senai/Cecoteg. Bem feita, ela agiliza o processo,
já que evita repetição do trabalho, facilitando a impressão e o
acabamento. Se a pré-impressão não for perfeita, pode comprometer todo o restante. Assim, é importante manter-se atualizado quanto à utilização dos softwares e de outras ferramentas
usadas no design e na gravação de chapas.
Outras iniciativas que melhoram o andamento do trabalho nas
gráficas são a organização do ambiente físico da empresa, com sistematização do fluxo de trabalho e a implantação do layout da oficina.

Confira as atividades da Geor nos últimos dois meses
8 de abril – Ubá
Foram atendidos empresários gráficos de
Astolfo Dutra, Cataguases, Leopoldina,
Miraí, Muriaé, Tocantins, Ubá e Viçosa.
Participou do encontro a Sra. Eliane
Rosignoli de Oliveira – gerente do
Sebrae local.
6 de maio
Foram atendidos 11 empresários da região
de Governador Valadares
8 a 11 de maio
Instalações e treinamento do Prograf
em empresas de Ubá, Muriaé e Santos

O
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Dumont, com consultoria técnica de quatro horas, em média, para cada gráfica.
13 de maio – Teófilo Otoni
Com a presença do Sr. Cirilo Jardim
Bonfim, representando o Sebrae da cidade, foram atendidos 12 empresários de
oito gráficas de Almenara, Araçuaí, Carlos
Chagas, Itaobim e Teófilo Otoni.
20 de maio
Turmalina e gráficos da região
Capelinha, Diamantina, Guanhães,
Itamarandiba, Minas Novas e Santa
Maria do Suaçui.

Indústria mineira perde Vitor Vieira

coordenador da Assessoria de Relações Sindicais
do Sistema Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg), Vitor Vieira dos Santos, faleceu no sábado, dia 10 de junho, de infarto, aos
67 anos. O sepultamento ocorreu no domingo, dia 11, no
Cemitério do Bonfim, e contou com a presença de inúmeras
personalidades do meio empresarial e político do Estado.
O engenheiro e empresário foi ainda presidente do

Sindicato das Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas,
por aproximadamente 10 anos, e diretor da Fiemg de 1995
a 2001, notabilizando-se pela capacidade de diálogo e de
entendimento. Como prefeito de Campos Altos, Região
do Alto Paranaíba, destacou-se pela gestão que priorizou
o segmento da educação, tendo elevado a taxa de alfabetização do município. Articulador político, foi presidente da
Federação dos Prefeitos (Femam).

notícias da abigraf

ABIGRAF-MG recebe comitiva do Vale do Aço

E

Leste de Minas quer representação do setor gráfico na região

mpresários da indústria gráfica de Governador Valadares e Ipatinga, com o apoio do Sebrae Micro-Região
de Valadares e da Filial Regional Rio Doce da Fiemg,
reuniram-se, no dia 19 de abril, com o presidente da
ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan Bernardes de Faria. A finalidade
do encontro foi a análise da possibilidade de implantação de uma
delegacia ou representação da Associação na região leste de Minas.
A reunião foi uma oportunidade para os empresários exporem suas dificuldades no mercado e para a ABIGRAF-MG
apresentar projetos que buscam o crescimento global do setor
gráfico no Estado. Jacks Ubiratan ressaltou a importância da
iniciativa: “Os empresários do Vale do Aço buscam uma aproximação com a entidade, procuram se inteirar sobre as atividades
desenvolvidas em Belo Horizonte e sobre os serviços prestados,
além de reconhecerem a força de uma estrutura organizada dos
empresários gráficos para defender o setor.”
A comitiva teve a oportunidade de ouvir uma palestra do consultor Márcio Varela e de conhecer a organização da ABIGRAF-

MG e seus diversos projetos: Geor; Semana de Artes Gráficas;
Fórum Empresarial; Prograf; Formação de Consultores de Serviços
Gráficos Digitais e Off Set; Programa de Educação Ambiental,
Segurança e Saúde no Trabalho; atendimento de informática para
funcionários e empresários; educação a distância.
Após a apresentação da estrutura e a exposição dos projetos da
Associação, Luiz Alberto Jardim, da Filial Regional Rio Doce da
Fiemg, falou sobre a importância da representação da ABIGRAF-MG
na região leste. O assessor de relações sindicais da Fiemg, Victor Vieira,
ressaltou que “o fundamental é trabalhar em conjunto, pois muitas
questões devem ser solucionadas para todo o setor”, argumentou.
Como resultado do encontro, ficou decidido que os empresários
indicarão um nome para representar a região junto à ABIGRAFMG. Para o presidente da Associação, a visita foi enriquecedora: “O
evento é importante, primeiro, porque é um reconhecimento do
trabalho e da força da ABIGRAF como instituição; segundo, porque só com união, trabalho em conjunto, os empresários gráficos
vão conseguir vencer as dificuldades do setor.”

Marilene de Souza Freitas recebe Mérito Industrial
empresária Marilene de SouA Envelograf, empresa de acabamenza Freitas recebeu o Mérito
to gráfico da qual Marilene está à frente,
Industrial durante solenidade
presta serviços de finalização, além de
que aconteceu no Centro de
desenvolver envelopes, sacolas, caixas,
Exposições (Expominas), no dia 26 de
convites, encartes de CD’s, embalagens
maio. O evento, em comemoração ao
especiais e outros produtos. Ela faz quesDia da Indústria, contou com a presentão de dividir o reconhecimento pelo traça de diversas autoridades e personalibalho: “Compartilho essa honra com os
José Alencar (vice-presidente da República),
Marilene de Souza Freitas (homenageada),
dades da indústria mineira e nacional
meus familiares e funcionários por serem
Robson Braga de Andrade (presidente da Fiemg)
reunidas pela Federação das Indústrias
muito importantes nessa trajetória”.
e Armando de Queiroz Monteiro Neto
do Estado de Minas Gerais (Fiemg).
Marilene acredita no associativis(presidente da CNI)
Marilene, diretora-secretária da
mo como forma de crescimento das
ABIGRAF-MG e do SIGEMG, foi indicada durante
instituições. Ela é diretora-secretária do SIGEMG e da
votação realizada na reunião do conselho consultivo da
ABIGRAF-MG desde 1998, presidente do Conselho TécniABIGRAF-MG, em Varginha, e também apoiada pela Sico Consultivo do Senai-Cecoteg (2004/2005) e, atualmente,
gemg e os seis Sindicatos das Indústrias Gráficas do Sul de
vice-presidente (2006). Em 2001, foi homenageada com a
Minas, Varginha, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros e
Comenda Cícero da ABIGRAF-MG/SIGEMG, como perJuiz de Fora, junto a Fiemg.
sonalidade de destaque da indústria gráfica de Minas Gerais.
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A

Empresária foi reconhecida pelo trabalho à frente da Envelograf

senai/cecoteg

Laserflex comprova qualidade da limpeza

O

Senai/Cecoteg firmou mais uma parceria com a

Técnico de Artes Gráficas do Cecoteg. O tema principal foi a

Laserflex Matrizes Gráficas. Nos dias 13 e 14 de feve-

escolha do tipo de anilox, que está diretamente ligado ao tipo de

reiro, a empresa fez uma demonstração gratuita do

trabalho executado e à variação dos cilindros com relação à linea-

serviço de limpeza profunda de cilindros entintadores

tura e ao ângulo da retícula e à capacidade volumétrica (BCM).

anilox, em conjunto com o Senai/Cecoteg.

Os representantes de 15 empresas tiveram a oportunidade

Durante esses dois dias, compareceram às palestras cerca de

de levar seus cilindros anilox para limpeza gratuita, com horá-

90 técnicos responsáveis pela impressão de diversas empresas da

rios pré-agendados. Também houve impressões antes e depois da

área de flexografia, além dos alunos do terceiro módulo do Curso

limpeza, para que fosse comprovada a eficiência do processo.

Jovens Aprendizes: novos empreendedores

F

oi desenvolvido, de 13 de março a 7 de abril, na
unidade Senai/Cecoteg, o projeto Curso de Iniciação em Empreendedorismo, parte do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego

– PNPE, numa parceria entre a Fiemg e o Ministério do
Trabalho.
O Senai-MG, por intermédio da Fiemg, assumiu o
compromisso de capacitar 1.200 jovens em empreendedorismo, com o objetivo de prepará-los não apenas para o
mercado de trabalho, mas para atividades alternativas geradoras de renda. Foram atendidos 28 alunos, com idade entre 16 e 24 anos, em situação de desemprego involuntário.
Ao final do curso, conduzido pelos instrutores Ailton Faria Moreira e José Nazaret de Oliveira, os jovens
concluíram quatro planos de negócios – dois na área de serigrafia

a vislumbrados. Registramos, como exemplo de confiança e força

e dois em acabamento gráfico –, sob a supervisão de Margarida

de vontade, a fala do aluno Fabrício Batista Monção: “A partir

Maria Martins Fonseca e Thaís Martins Tavares, da equipe peda-

do projeto, tivemos uma mudança de postura, já que, em nos-

gógica do Cecoteg.

sa sociedade, normalmente, somos treinados para sermos apenas

A semente foi plantada e o solo juvenil mostrou-se promissor,
tanto nos segmentos de negócios quanto em outros que venham
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empregados. Agora, podemos ser, também, empregados empreendedores e, até mesmo, empregadores”.

senai/cecoteg

Visita de empresários do leste do Estado
Gráficos de Governador Valadares e Presidente da Regional Fiemg Rio Doce visitam Senai/Cecoteg

O

Senai/Cecoteg também recebeu a visita da comis-

modalidades de cursos, consultorias e assessorias da unidade, e

são de empresários gráficos de Governador Valada-

o supervisor técnico Alexandro Gomes proferiu a palestra “Ten-

res e Ipatinga (ver matéria sobre a visita à sede da

dências da Indústria Gráfica.”

ABIGRAF-MG na página 7). Estiveram presentes o

Depois que a comitiva conheceu as oficinas, os laboratórios e

técnico Leonardo Ramos, do Sebrae, o agente de vendas Harol-

o processo de produção gráfica, desde a criação até o acabamento,

do Alves e o presidente Luiz Alberto Jardim, da Regional Fiemg

o encontro foi encerrado com um coquetel.

do Rio Doce.

Os empresários puderam conhecer um pouco da experiên-

O objetivo foi conhecer os cursos e treinamentos oferecidos

cia do Senai em ensino profissionalizante e consultoria aplicada

pelo Senai/Cecoteg, para buscar, junto ao Sebrae e ao Sindicato,

na área gráfica. Espera-se que, dessa visita, surjam projetos de

ações de melhoria em treinamento e consultoria nas empresas

formação, treinamento e aperfeiçoamento para as empresas

gráficas de Governador Valadares. Foram apresentadas todas as

gráficas de Governador Valadares e região.

Curso de Design Gráfico

E

stão abertas as inscrições para o Curso Técnico de

ceituação de um processo gráfico, por meio de informação,

Design em Comunicação Gráfica do Senai/Cecoteg

comunicação e tecnologia. Outro objetivo é adequar o

para o segundo semestre de 2006. As aulas habilitam

layout ao processo industrial, fazendo o acompanhamento

o profissional a prestar assistência operacional nos

da produção gráfica para garantir a qualidade do produto

processos desenvolvidos em projetos e produções gráficas,

final. O curso tem duração de três semestres, e há turmas de

demonstrando habilidades em análises e pesquisas. Além

manhã e à noite.

disso, o aluno vai compreender toda a concepção e a con-

Mais informações: (31) 3482 5635

Tintas Offset – Especialista em Cores
especiais, Bases e todas as Cores do
catalogo Pantone, Escala Europa, e
outros suprimentos gráficos.

Lorigraf BH
(31) 3421-1446
E-mail: loribh@terra.com.br

A única empresa no estado com
unidade de produção e laboratório de
desenvolvimento e controle de qualidade.
Atendimento personalizado com
entrega de qualquer cor e quantidade
para o mesmo dia.
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Lorigraf JF
(32) 3216-1950
E-mail: lorigraf@terra.com.br

capa

5ª Semana de Artes Gráficas e
7º Seminário de Tecnologia Gráfica e
Design, em julho, no Senai/Cecoteg
Mais uma vez, Belo Horizonte será palco do maior evento da indústria gráfica mineira

B

elo Horizonte receberá importantes nomes da indústria gráfica nacional, que irão proferir palestras e
debater temas de interesse do setor durante a 5ª
Semana de Artes Gráficas e o 7º Seminário de
Tecnologia Gráfica e Design, no período de 10 a 14 de julho.
A previsão dos organizadores é de que 2.500 pessoas participem do evento, que acontecerá na escola Senai/Cecoteg
– Centro de Comunicação, Design e Tecnologia Gráfica, especializada no setor, localizada no bairro Horto.
Está sendo feita ampla divulgação, através de cartazes,
flyers, informativo e site da ABIGRAF-MG e mídia impressa,
para que o mercado se mobilize para este importante acontecimento. Caravanas de algumas cidades do interior de Minas
Gerais estão confirmando presença, e outras já estão se organizando.
Na programação, estão previstas diversas palestras para o
Seminário de Tecnologia Gráfica e Design e oficinas gratuitas
nas diversas áreas. Entre os temas abordados nas palestras estão:
Flexografia, Tecnologia de CTP, Gestão da Indústria Gráfica,
Publicação Editorial: do Planejamento à Diagramação, Pósimpressão, Design em Animação, Case: “Eu amo BH radicalmente” e outros.
Durante dois dias, será realizado o FÓRUM EMPRESARIAL,
que debaterá temas direcionados ao empresário gráfico. Está

confirmada a presença do Prof. Thomaz Caspary, um dos mais
renomados consultores da indústria gráfica brasileira. Caspary
é formado na Faculdade de Engenharia Gráfica de Stuttgart
(Alemanha), na modalidade de Engenheiro de Produção, com
curso de extensão em Administração de Empresas Gráficas e
especialização em Gerenciamento de Produtividade. Consultor e
Professor da ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica),
Professor da ABIGRAF desde 1971, Consultor Técnico da Revista
F&C da Indústria Gráfica, e perito judicial em diversos processos
cíveis e trabalhistas.
Paralelamente, acontece a Feira de Negócios, que este ano
foi totalmente reformulada, ampliando espaço para um maior
número de expositores de insumos gráficos, prestadores de
serviço, novidades tecnológicas e importantes parceiros. Algumas
empresas já fecharam adesão. Para reserva de espaço, os interessados devem entrar em contato com a Assessoria de Comunicação
da ABIGRAF-MG.
Durante o evento, estarão em exposição os trabalhos finalistas
da 2ª edição do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero, cuja
premiação será no dia 15 de julho, no auditório da CDL-BH.
Uma novidade também para este ano será o Painel de
Oportunidades do Sebrae-MG, em que as empresas poderão
negociar a compra e venda de serviços, máquinas e equipamentos gráficos usados.

Realização:
cícero - abril/maio 2006
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10/Julho
Segunda-feira
20h00 - Boas Práticas de Fabricação na
Indústria Gráfica
Prof. Tomaz Caspary
11/Julho
Terça-feira
19h00 - Tecnologia de CTP
Márcio Rogério (Jornal O Tempo)
20h00 - Case: “Eu Amo BH Radicalmente”
Marina Camelo, Flávia Bonamichi e Guido
Nazareth Júnior (Morya Comunicação)
12/Julho
Quarta-feira
19h00 - Publicação Editorial:
do planejamento a diagramação
Eduardo de Lima Damasceno (Moko2)
20h00 - Pós-Impressão
Sidney Boro (Heidelberg)

O Estêncil Aplicado às Artes Visuais
Instrutora: Natália Ribeiro
11 e 12/07: 14h00 às 18h00

Encadernação em Capas Dura e Flexível
Instrutor: Marcone Vilano
10 e 12/07: 13h00 às 17h00

Oficina de Origami
Instrutora: Erika Ostorari
10/07: 14h00 às 18h00

Serigrafia e Gravação de Telas
Instrutores: Adair José e Phillip de Almeida
10, 12 e 13/07: 13h00 às 17h00

A Linguagem como Exercício Lúdico
da Criatividade
Instrutora: Mariana Fonseca
10/07: 14h00 às 18h00

Limpeza, Regulagem e Manutenção de Rolaria
Instrutor: Anderson Mendes
11 e 13/07: 15h00 às 17h00

As Possibilidades da Linguagem em
Diversos Gêneros Visuais
Instrutora: Thais Tavares
13 e 14/07: 14h00 às 18h00
Exercitando a Linguagem Visual Através
da Pintura
Instrutor: Manoel Gomes
11 a 14/07: 14h00 às 18h00

13/Julho
Quinta-feira
19h00 - Tendências da Flexografia
Marcelo Oliveira Leal (Lorigraf/TSA)
20h00 - Design em Animação
Daniel Pinheiro Lima (Casa de Quadrinhos)
14/Julho
Sexta-feira
19h00 - Impressão Digital
Ricardo Minouri (Belo Copy/Canon)

Oficina de Papietagem
Instrutora: Graziela de Almeida
13/07: 14h00 às 18h00

ARTES GRÁFICAS
Padronização e Fechamento de Arquivo
Instrutores: José Roberto Dias e Cristine
Gonçalves
10, 12 e 14/07: 13h00 às 17h00
Montagem, Gravação e Revelação de
Chapas
Instrutores: Sidiney Teixeira e Wilton Costa
11 e 13/07: 13h00 às 15h00

OFICINAS
DESIGN
Oficina de Criação Tipográfica
Instrutor: Luiz Augusto do Nascimento
12 e 13/07: 14h00 às 18h00

Corte e Vinco
Instrutor: Marcone Vilano
12 e 14/07: 13h00 às 17h00

COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ARTES GRÁFICAS / PRÊMIO CÍCERO
ABIGRAF-MG/SIGEMG
Vicente de Paula Aleixo Dias - Coordenador
Marilene de Souza Freitas - Coordenadora
Joaquim Alves Sobrinho
José Éder Leite
Heracles Soares de Almeida
Luiz Carlos Ferreira
Márcio Varela
Marize Olandim Spínola

SENAI/CECOTEG
Márcia do Carmo Azevedo
Nádia Iara P. Barbosa
Alexandro Gomes da Cruz
Mariana Fonseca Freitas
Maria Aparecida Vieira S. Freitas

Impressão é Registro
Instrutor: Anderson Mendes
11 e 13/07: 08h30 às 11h30
Controle de Variáveis em Impressão Offset
Instrutores: Mário Francisco e Wilton Costa
10 e 14/07: 13h00 às 17h00
Análise de Tinta
Instrutor: José Nazaret
11 e 13/07: 08h00 às 12h00
Flexografia
Instrutor: Ângelo R. Oliveira
12 e 13/07: 13h00 às 17h00

EXPOSIÇÃO PRÊMIO CÍCERO
Exposição dos produtos finalistas do
Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica
Cícero – 2ª Edição/2006. Este prêmio foi
criado pela ABIGRAF-MG com o objetivo de
estimular a produtividade e a qualidade da
indústria gráfica mineira.
10 a 14 de julho - 13h00 às 22h00

INFORMAÇÕES: SENAI/CECOTEG
Rua Santo Agostinho, 1.717 – Horto / BH
Telefones:
(31) 3482-5641 / 3482-5635
Fax: (31) 3482-5637
e-mail: mcarmo@fiemg.com.br

Toda a programação da feira tem entrada gratuita, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível.
As doações arrecadadas serão entregues a instituições de caridade.
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Três empresários gráficos, que tiveram trabalhos
consagrados no Prêmio Cícero 2005, falaram sobre
a experiência e os resultados para cada empresa:

Prêmio Cícero
A festa de entrega do Prêmio será no dia 15 de julho, no
auditório da CDL-BH. Os jurados, que precisam de um prazo
entre o encerramento das inscrições e a premiação, já estão avaliando as peças inscritas.
O presidente da ABIGRAF-MG Jacks Ubiratan Bernardes
de Faria, enfatiza a importância da 2ª edição do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero. Segundo ele, mais que uma
competição, o Prêmio promove o mercado mineiro e valoriza
produtos e empresas. “A ABIGRAF-MG não só representa os
gráficos, mas tem o objetivo de ajudá-los na sobrevivência das
empresas”.
O diretor-secretário da ABIGRAF-MG, Vicente de Paula
Aleixo Dias, destaca a nova categoria do Prêmio – Grand
Prix –, na qual concorrerão todos os finalistas. Outra diferença em relação à edição passada refere-se à inscrição no Prêmio
Fernando Pini, criado pela Associação Brasileira de Tecnologia
Gráfica (ABTG). Em 2005, a ABIGRAF-MG responsabilizouse por indicar os vencedores do Cícero na premiação nacional, o
que não vai ocorrer neste ano. Os premiados podem se inscrever
e terão apoio da Associação Mineira, mas devem fazê-lo por iniciativa própria.

Realização:

Coordenação:

Tuffy Armando
Gibran Artes Gráficas Ltda.
“Quem não quer se inscrever,
pensando que a gráfica é pequena e,
por isso, não tem chance de vencer,
deve mudar de idéia. Eu inscrevi
dois trabalhos, e os dois ganharam.
Não é só gráfica grande que ganha. Minha empresa tem seis
funcionários, trabalhamos com máquina monocolor, mas
ganhamos. O Prêmio fez crescer a auto-estima da empresa, tornou-a mais conhecida e empolga a equipe para o ano
seguinte. Não tem nada mais emocionante do que ouvir o
anúncio do nome da sua gráfica como vencedora.”
Ailton Pinto de Carvalho
Gráfica Veloz Ltda.
“O Prêmio é como uma recompensa pelo esforço de 12 meses de trabalho. É a melhor remuneração que
existe. A visibilidade que proporciona
à empresa amplia horizontes. Isso é
importantíssimo e todos devem participar.”
Carlos Alberto da Rocha Castro
Tamóios Editora Gráfica Ltda.
“Ganhar o prêmio dá motivação,
ânimo para continuar. Dá vontade
de participar sempre. O Cícero é importante porque valoriza a indústria
gráfica mineira, em todo o processo:
pré-impressão, impressão e acabamento.”

Apoio:

Apoio institucional:

cícero - abril/maio 2006
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Novidades e confraternização em noite
de lançamentos na ABIGRAF-MG

N

a noite de 15 de maio, a sede da ABIGRAFMG recebeu convidados para o lançamento da 5ª Semana de Artes Gráficas, do 7º
Seminário de Tecnologia Gráfica e Design
e do Prêmio Cícero – 2ª Edição. Reuniram-se diretores da ABIGRAF-MG/SIGEMG, empresários
gráficos, fornecedores além de representantes de
instituições parceiras, como o Sebrae-MG.
O diretor-secretário da
ABIGRAF-MG e coordenador do Prêmio Mineiro de
Excelência Gráfica Cícero,
Vicente de Paula Aleixo
Dias, apresentou a nova categoria do Prêmio – Grand
Prix –, na qual concorrerão
todos os finalistas.

O evento foi aberto
pelo presidente da
ABIGRAF-MG
Jacks Ubiratan
Bernardes de Faria.

No coquetel, foi apresentada
uma retrospectiva do primeiro
Prêmio, com imagens das peças
inscritas; dos jurados avaliando
o material; dos estandes, na
Semana de Artes Gráficas,
onde as peças ficaram expostas;
e da noite de premiação.

O evento também foi uma oportunidade para apresentação do novo site e para o anúncio
do projeto de ensino a distância (ver matérias sobre o assunto nas páginas seguintes).

13
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Na apresentação da 5ª Semana de
Artes Gráficas deste ano, foi mostrado um layout dos estandes, que estão
sendo vendidos na ABIGRAF-MG
através do contato com a Assessoria
de Comunicação. Também foram
exibidos o mapa da feira e imagens
da oficina de papel reciclado,
realizada em 2005.

Na foto, o diretor-superintendente do
Sebrae-MG, Edson Gonçalves de Sales.
O evento contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae
Minas, Luiz Carlos Dias Oliveira, que
ressaltou a importância da parceria entre
as duas instituições: “É uma honra trabalharmos juntos, efetivamente, no desenvolvimento de Minas.” Ele ainda falou da
importância desse tipo de encontro e incentivou iniciativas como o Prêmio Cícero.

P panorama

Confraternização na ABIGRAF-MG

cícero - abril/maio 2006
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ABIGRAF-MG
prepara cursos
de ensino a distância

O acesso a todo o conteúdo começa a partir de junho e é gratuito para os associados
da ABIGRAF-MG que estiverem em dia com as contribuições.

daqueles que não presenciarem os eventos. A transmissão ficará
disponível no site ou ocorrerá ao vivo, inclusive com interação
dos espectadores distantes.
Entre os cursos oferecidos estão Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Produção, Gestão Financeira, treinamento
de vendedores e manutenção de equipamentos. Uma demanda
que faz parte do projeto é a implantação de três cursos de pósgraduação para associados: Offset, Gestão da Indústria Gráfica e Produção Gráfica. Nesses casos, 70% serão a distância,
e 30%, presenciais, para realização de aulas práticas. Outra
iniciativa será a criação de uma universidade corporativa, a
longo prazo.
É importante ressaltar que o projeto está incluso na Geor
e que, sem o apoio do Sebrae e da Fiemg, não seria possível
concretizar esse grande programa. O acesso a todo o conteúdo
começa a partir de junho e é gratuito para os associados da ABIGRAF-MG que estiverem em dia com as contribuições. O login
e a senha para entrar no site serão fornecidos assim que o sistema
estiver em funcionamento. O endereço do link é: http://osiris.
plansis.com.br/lms-lmm/login Form.do.

15
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ABIGRAF-MG, visando sempre ao desenvolvimento
do setor gráfico mineiro, criou um projeto inovador
de ensino a distância. A necessidade partiu da constatação de que não era possível levar instruções aos
associados espalhados no Estado inteiro. A dificuldade em atingir determinadas regiões torna interessante o custo/benefício de
um programa desse tipo. Alguns municípios de Minas ainda
não possuem conexão à internet, mas o número de cidades com
acesso de boa qualidade justifica a implantação do projeto.
O presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan Bernardes
de Faria, é um dos idealizadores do projeto e explica sua importância: “É uma ferramenta fundamental para o futuro, para
disseminar cultura e conhecimento de forma racional. Estamos
usando a tecnologia para difundir a informação”. Treinamentos,
seminários, consultorias, tudo será disponibilizado no site para
quem não puder comparecer. Haverá exercícios, acompanhamento e vídeo, com o objetivo de caracterizar uma sala de aula
e, assim, promover a melhor ambientação do aluno. Outros cursos mostrarão fotos dos processos e voz dos consultores, além de
textos. Palestras, fóruns, tudo será gravado para facilitar o acesso

Novo site facilita o
acesso à informação
Página reestruturada entrou no ar no dia 15 de maio

Projeto gráfico
reformulado

Nova organização
de conteúdo

Opção de três idiomas

Enquetes
Notícias atualizadas

C

erta de que uma organização deve sempre se renovar,
a ABIGRAF-MG reestruturou a página da Associação
na internet. O layout foi completamente reformulado, buscando facilitar a navegação e a busca do internauta. As informações estão mais bem organizadas e, portanto,
mais fáceis de serem encontradas.
A disposição do conteúdo foi repensada, no intuito de facilitar a leitura. O profissional em Tecnologia da Informação (TI)
Terence Martins, um dos responsáveis pela mudança, conta o
que o visitante vai encontrar: “As notícias continuam lá. O que
existe é uma categorização, não só desse módulo, mas de vários
outros. Assim, o usuário pode visualizar apenas as notícias jurídicas, por exemplo.”
O calendário é mais uma seção importante destacada por
Terence. Ali ficam disponíveis os principais acontecimentos
programados para o setor gráfico nacional e internacional, além
dos eventos promovidos pela ABIGRAF-MG. De acordo com o
presidente, Jacks Ubiratan, esse recurso mostra ao associado as
atividades da ABIGRAF-MG e o atrai para os eventos da instituição. Outra mudança é a página de serviços, que reúne as

cícero - abril/maio 2006
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principais atividades prestadas aos associados. Houve ainda uma
redução significativa de banners e imagens. Essa medida faz parte do conceito da melhoria visual e proporciona o carregamento
mais rápido da página. Trata-se de um site multilíngüe, atitude
pioneira na ABIGRAF, em todo o país. Pode-se navegar em português, inglês ou espanhol.
Na sala do associado, o internauta tem acesso a um site personalizado, direcionado exclusivamente a ele, com as informações de seu maior interesse. Há ainda um software de informação que disponibiliza ao associado recursos como fóruns, chats,
e-mail, helpdesk e vários outros. Também no novo site, uma
ferramenta de busca consulta um banco de dados e detalha informações sobre os fornecedores da indústria gráfica.
O site, enfim, tem como meta mostrar o que a ABIGRAFMG faz: comunicar-se com o associado. “Convido todos para
passear nesse novo espaço, conhecê-lo, avaliá-lo, criticá-lo. É
uma ferramenta de colaboração que precisa ser constantemente
aprimorada. Por isso, contamos com a ajuda de todos”, finaliza
Jacks Ubiratan. Para conferir todas as mudanças, acesse www.
abigrafmg.com.br e conheça a nova casa da Associação na rede.

www.abigrafmg.com.br

credigraf

o dia 11 de maio, a Credigraf enviou um comunicado
aos cooperados, anunciando um grande passo: depois
de muito empenho, foi implantado o cartão de débito da Cooperativa.
Com o cartão, o cooperado pode efetuar saques na rede compartilhada, além de fazer compras em mais de 440 mil estabelecimentos
comerciais em todo o Brasil, desde que haja saldo disponível em sua
conta corrente. Embora se trate de um cartão múltiplo, a função
crédito não está disponível, pois se encontra ainda em fase de estudo,
para que possa ser utilizada da melhor maneira para todos.
É importante lembrar que os cartões só são emitidos para
cooperados que tenham cadastro e documentação atualizados.
Operações de saque e consulta a saldo
são tarifadas conforme tabela:
UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES FORA DAS COOPERATIVAS
Eventos
Saque Banco 24Horas
Saque Rede Compartilhada
Saque Rede Cirrus Nacional
Saque Rede Cirrus Internacional
Consulta de Saldo Rede Cirrus
Consulta de Saldo Banco 24Horas
Rejeição de Saque Rede Cirrus
Rejeição de Saque Banco 24Horas
Rejeição de Saque Rede Compartilhada
Saque Rede Plus no Exterior
Saque Rede Plus no Brasil
Compras estabelecimentos comerciais

Cabal / Maestro (Débito)
3,10
3,10
3,90
6,90
1,15
1,15
-

*Poderão ser realizados saques em outras cooperativas que já estejam utilizando
o SISBR, e a cobrança de tarifas será opcional para cada cooperativa.

C

Além do saldo da conta corrente, as transações com cartão
fora do ambiente da Cooperativa estão sujeitas aos tetos máximos de utilização para compras e saques.
• O teto máximo diário para compras é de R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais), mesmo que o correntista tenha um saldo
disponível em conta corrente maior que este valor.
• O teto máximo diário para saques fora da Cooperativa é de
R$ 600,00 (seiscentos reais), mesmo que o correntista tenha um
saldo disponível em conta corrente maior que este valor.
O teto de saque está incluído no teto máximo para compras, ou seja, o máximo que o portador pode realizar diariamente, entre saques fora da cooperativa e compras não pode
ultrapassar o valor de R$ 1.200,00.
Nos casos em que o saldo em conta corrente informado ao
Bancoob pelas cooperativas que não possuem SISBR for inferior
ao teto máximo de utilização, prevalecerá, para efeito de autorização para compras ou saques, o valor informado.
As transações realizadas entre a meia-noite de sábado e as
23h59min59s da segunda-feira não poderão ultrapassar o limite de
R$ 1.200,00 para compras e R$ 600,00 para saques.

Cooperado ganha camisa da seleção

ontinua em andamento a Campanha de Capitalização Raspadinha Premiada. O cooperado
José Emílio, da OMEIO, foi
contemplado com uma camisa da seleção brasileira, em um prêmio rápido.
A entrega foi feita pelo conselheiro de
Administração da Credigraf, Sr. Cardoso,
da Center Laser. Participe dos sorteios e
seja também um ganhador!
A Galera Ganhação Capitalização Premiada Mundial 2006,
em referência à Copa do Mundo, funciona assim: quanto mais o

cooperado capitaliza, mais cartelas recebe.
Basta raspá-las para concorrer a 300 prêmios instantâneos. É possível também preencher o verso da cartela com seus dados e
participar do sorteio de quatro televisores
de plasma de 42 polegadas, para assistir
aos jogos do Brasil em grande estilo. Com
o número da cartela, o cooperado pode
ainda fazer um palpite dos três primeiros
colocados na Copa da Alemanha, no bolão no portal Cecremge.
Quem acertar concorre a uma moto Scooter. Mais informações
no site www.cecremge.org.br.
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Cartão de débito para cooperados

notícias da abigraf

ABIGRAF-MG oferece assistência
odontológica aos associados

A

Atendimento é estendido a dependentes e funcionários

ABIGRAF-MG disponibiliza aos associados atendimento odontológico gratuito. O dentista Evandro
Machado presta serviços à entidade e conta com o
auxílio de profissionais credenciados que complementam o atendimento.
Têm direito ao serviço todos
os associados que estiverem em
dia com as contribuições sindicais e assistenciais. O benefício é
estendido aos dependentes. Além
da grande procura dos associados
residentes em Belo Horizonte, o
consultório recebe pacientes de
cidades como Lagoa Santa, Santa
Luzia, Betim, Contagem, Ouro
Preto, Ribeirão das Neves, Nova

Lima, Sabará, Caeté e, ainda, dependentes que moram em
outros Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito
Santo.
O atendimento odontológico da ABIGRAF-MG foi instalado em dezembro de 1998, por meio de um convênio firmado
com a Fiemg. Naquela época, funcionava no Senai do Horto, junto ao
Cecoteg. Em setembro de 2003, foi
reestruturado, ganhou instalações
modernas e transferiu-se para a sede
da ABIGRAF-MG.
O consultório fica aberto aos
associados de segunda a sexta-feira,
das 12h às 21h. Para agendar consultas, basta ligar e marcar um horário: (31) 3283 1616.

Ricardo Lara é o novo Presidente da
Associação Comercial do Barro Preto

O
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Sócio da VBR Artes Gráficas foi empossado no dia 10 de maio

empresário gráfico Ricardo Lara, diretor da VBR Artes
Gráficas Ltda., empresa associada da ABIGRAF-MG,
foi empossado como presidente da nova diretoria da
Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap) para
o biênio 2006/2007. Eleito em votação unânime, ele fazia parte
da diretoria da Associação, como vice-presidente do Conselho.
A solenidade aconteceu em 10 de maio, no Teatro da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Além de dirigir a VBR Artes Gráficas, Ricardo Lara também
preside a Avenida de Assuntos Internos do Rotary Club BH
– Barro Preto e é diretor de comunicação do Quinto Conselho
de Segurança Pública Barro Preto, Lourdes, Assembléia, Região
do Elevado Castelo Branco e parte do Centro da Capital.

Vicente de Paula Aleixo Dias (Diretor-Secretário ABIGRAF-MG),
Ricardo de Lara Campos (Presidente ASCOBAP) e Lúcio Faria
(Vice-Presidente Social e Eventos)

r reflexão

Deixe a
raiva secar
Cláudia Bellis

ro. Depois ficava mais fácil limpar. Pois é, minha filha, com a
raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro. Depois fica
bem mais fácil resolver tudo.
Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu seguir o
conselho da mãe e foi para a sala ver televisão. Logo depois alguém tocou a campainha. Era Júlia, toda sem graça, com um
embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando:
– Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua que fica
correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e eu
não deixei. Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você
havia me emprestado. Quando eu contei para a mamãe ela ficou
preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igual para
você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi
minha culpa.
– Não tem problema – disse Mariana. Minha raiva já secou.
E, dando um forte abraço em sua amiga, tomou-a pela mão
e levou-a para o quarto para contar a história do vestido novo
que havia sujado de barro.
Nunca tome qualquer atitude com raiva. A raiva nos cega e
impede que vejamos as coisas como realmente são. Assim você
evitará cometer injustiças e ganhará o respeito dos demais pela
sua posição ponderada e correta diante de uma situação difícil.
Lembre-se sempre: DEIXE A RAIVA SECAR.
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ariana ficou toda feliz porque ganhou de presente
um joguinho de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo convidá-la para brincar.
Mariana não podia, pois iria sair com sua mãe naquela manhã. Júlia, então, pediu à coleguinha que lhe emprestasse seu
conjuntinho de chá para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio.
Mariana não queria emprestar, mas, com a insistência da
amiga, resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar todo o
seu ciúme por aquele brinquedo tão especial.
Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver seu
conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e
a bandejinha estava toda quebrada. Chorando e muito nervosa,
Mariana desabafou:
– Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei o
meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda deixou jogado no chão.
Totalmente descontrolada, Mariana queria porque queria
ir ao apartamento de Júlia pedir explicações. Mas a mãe, com
muito carinho, ponderou:
– Filhinha, lembra aquele dia quando você saiu com seu vestido novo todo branquinho e um carro, passando, jogou lama
em sua roupa? Ao chegar em casa você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você lembra o que
a vovó falou? Ela falou que era para deixar o barro secar primei-

Encapa. Assim como você, torcendo

Hexageradamente pelo Brasil .
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