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MINAS GERAIS

E

agendaA

www.abigrafmg.com.br

Fique ligado:

8 de novembro 
3º Churrasco de Confraternização dos 
Empresários Gráficos de Minas Gerais

 

25 de novembro
Festa de premiação Fernando Pini – 

Expo Barra Funda – São Paulo
 

Palestras 
Fique atento à programação 

no site da ABIGRAF-MG
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xiste um antigo dito popular muito citado quando o assunto envolve 
uma associação de classe: “A união faz a força”. Podemos utilizá-lo tam-
bém na indústria gráfica, abordando as etapas no processo produtivo.

Sempre digo que sou uma pessoa privilegiada. Convivi desde 
cedo com tinta, papel e com dizeres peculiares do universo gráfico. Sabia 
que seria inevitável a escolha do meu futuro profissional. Quando me tornei 
empresário gráfico foi que me dei conta de que aquilo que ouvia e presenciava 
quando criança tinha mudado: novas tecnologias, novos insumos, necessida-
de de mão-de-obra mais qualificada etc.

Alguns antigos problemas e dificuldades continuavam. E novos surgiram. 
O preço dos materiais empregados, a precária qualificação dos empresários e 
dos colaboradores, o custo da mão-de-obra, a elevada carga tributária, a fúria 
dos governos federal, estadual e municipal em arrecadação, aliados à concor-
rência acirrada, desencadeiam um alto grau de estresse diário. É o momento 
de refletirmos sobre o assunto.

A cadeia produtiva da indústria gráfica segue uma linha: cliente, agência, 
gráfica, fornecedores, prestadores de serviço, agência e cliente. O cliente ou as 
agências são responsáveis diretos por fazer chegar o nosso produto ao consu-
midor final. Nossos colaboradores, fornecedores de equipamentos e insumos, 
prestadores de serviços também nos ajudam – e muito – na qualidade de nos-
sos produtos. Quantas vezes nos deparamos com o nosso trabalho nas ruas, 
nas livrarias, nas bancas, em grandes organizações e até no exterior? Tenho 
certeza de que todos sentem um grande orgulho em saber que nosso trabalho 
contribuiu para a divulgação e o sucesso daquele produto.

A indústria gráfica nacional é peça fundamental no processo da dissemina-
ção do conhecimento, fazendo chegar a cada cidadão brasileiro a informação 
necessária para o fim a que se destina, seja na cultura, no esporte, lazer, econo-
mia, negócio etc. A mídia impressa precisa e deve ser valorizada. Precisamos 
da união de todos para crescer.

Quando assumi a presidência da ABIGRAF-MG, foi com o propósito de 
aliar os meus anseios como empresário gráfico aos dos demais companheiros 
da classe, buscando novas oportunidades de crescimento.

Temos que procurar apoio junto às agências, jornais, fornecedores de 
equipamentos e insumos – que também são parte, e importante, da indústria 
gráfica – para que nos auxiliem nesta luta.

É preciso acabar com a concorrência desleal e construir uma escola capaz 
de qualificar nossos companheiros gráficos e seus colaboradores, imprimir 
com dignidade, praticar preços mais justos, estabelecer parcerias que tragam 
benefícios para o nosso trabalho e lutar pela redução de impostos e pela 
modernização de nosso parque gráfico.

A semente está sendo plantada. Temos que adubar, regar e cuidar.
Somente com a união de todos colheremos os frutos, dignos de uma 

indústria das mais importantes para nosso país, que, por sinal, foi uma das  
primeiras a serem criadas.

Pensem nisso!

editorialE

E
Rodrigo Velloso de Almeida  
Presidente da ABIGRAF-MG

Unir para fortalecer
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Prazo para fiscalização e cobrança
de débitos previdenciários

s artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91 informam 
que o prazo que o INSS dispunha para fiscali-
zar e cobrar judicialmente seus créditos tributá-
rios previdenciários era de 10 (dez) anos.

Nesse sentido, se o INSS (atualmente integrado à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para efeito de fis-
calização) se dirigisse a determinada gráfica e verificasse, 
através de procedimento fiscal, que a mesma não estava 
recolhendo suas contribuições previdenciárias de forma 
regular, autuaria a empresa, cobrando-lhe o tributo (con-
tribuição previdenciária), além de multas e juros.

Hipoteticamente, imagine-se que o INSS efetuou 
procedimento fiscalizatório em determinado estabeleci-
mento gráfico, em janeiro de 2002, tendo em vista débito 
previdenciário não recolhido em janeiro de 1996. Diante 
do art. 45 da Lei nº 8.212/91, a fiscalização ilustrada no 
parágrafo imediatamente acima estaria regular, visto que 
o prazo previsto é de 10 (dez) anos e a fiscalização se deu 
em 6 (seis) anos.

Imagine-se, agora, que esse débito previdenciário, 
proveniente de fiscalização de janeiro de 2002, fosse 
cobrado pelo INSS (atualmente Receita Federal), em 
janeiro de 2008. O art. 46 da mesma Lei nº 8.212/91 
informa que os débitos previdenciários, em aberto, 
dos contribuintes, poderiam ser cobrados pelo INSS 
no prazo de 10 (dez) anos, a contar da averiguação do 
débito através de procedimento fiscal ou após a sua dis-
cussão administrativa.

No exemplo analisado, a fiscalização se deu em janeiro 
de 2002 e a cobrança judicial se deu em janeiro de 2008, 
após transcorridos 6 (seis) anos. Como o artigo 46 outorga-
va ao INSS o prazo de 10 (dez) anos para cobrar tais débitos, 

o INSS, a princípio, estaria dentro do prazo para cobrança. 
Acontece que o Código Tributário Nacional diz que esses 
prazos são de 5 (cinco) anos, e não de 10 (dez) anos.

Considerando o Código Tributário Nacional, o INSS 
só poderia fiscalizar períodos anteriores a 5 (cinco) anos 
do procedimento fiscalizatório, não podendo tal procedi-
mento alcançar períodos superiores a tal lapso temporal. 
Nesse sentido, o mesmo código diz que o INSS só pode 
cobrar débitos em aberto, cuja abertura, através de pro-
cedimento fiscal, se der em até 5 (cinco) anos da data da 
cobrança (execução fiscal).

A questão é que o Código Tributário Nacional é lei 
superior à Lei nº 8.212/91. Portanto, os prazos de 5 
(cinco) anos previstos pelo CTN para o INSS fiscalizar 
débitos e cobrá-los devem ser respeitados. Mas a Lei nº 
8.212/91 não respeitou tais prazos e os majorou para 
10 (dez) anos.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 
Vinculante nº 8, declarando inconstitucionais os artigos 
nº 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, fazendo com que os prazos 
de fiscalização e cobrança judicial de débitos previdenci-
ários sejam limitados a 5 (cinco) anos. E o que interessa 
essa súmula, de forma imediata? Aquele que parcelou 
débitos previdenciários, mesmo com confissão de dívida, 
seja no Refis, Paes, Paex, bem como parcelamentos sim-
plificados de 60 meses, poderá requerer a exclusão dos 
referidos parcelamentos de valores fiscalizados ou cobra-
dos em períodos superiores a 5 (cinco) anos. 

Paulo Henrique Mares Guia – Consultor Tributário 
da ABIGRAF/MG – Coordenador do Núcleo Fiscal do 

Escritório Moisés Freire Advocacia Empresarial

O
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Enquadramento sindical

jurídicoJ

Q 
uantas vezes o empresário gráfico não se depa-
rou com diversos boletos bancários de vários 
outros sindicatos profissionais e se pergun-
tou: Será que meus funcionários 

estão corretamente enquadrados??? 
Também não é pouco raro o envio 
de cobranças de outros sindica-
tos de categorias econômicas 
distintas para o empresá-
rio gráfico, gerando mais 
dúvidas quanto ao cor-
reto enquadramento da 
empresa, principalmen-
te quando se tratam de 
empresas do ramo da 
pré-impressão e do aca-
bamento.

De acordo com o 
modelo sindical vigente, a 
regra geral é a de que o enqua-
dramento profissional e econômi-
co opera-se pela atividade preponde-
rante exercida pela empresa. Segundo o artigo 
581, parágrafo 2°, da CLT, “entende-se por atividade 
preponderante a que caracterizar a unidade de produto, 
operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as 

demais atividades convirjam, exclusivamente, em regime 
de conexão funcional”.

Com efeito, os instrumentos coletivos aplicáveis a 
qualquer empregado que exerça funções, por exem-

plo, administrativas, dentro da empresa gráfi-
ca, são os firmados pela categoria repre-

sentativa da atividade preponderante 
da empresa, ou seja, a indústria 

gráfica, e não pelo Sindicato da 
categoria econômica correspon-
dente.

Dessa forma o empresário 
gráfico que ainda tiver dúvidas 
quanto ao enquadramento de 
sua empresa e de seus funcioná-

rios ou que continue a rece-
ber esses inúmeros boletos, 

deve entrar em contato 
com o Departamento 

Jurídico da ABIGRAF-MG, pelo 
telefone (31) 3283 -1616.

Thereza Rachel Maia – Consultora Jurídica da 
ABIGRAF-MG e do SIGEMG – Advogada do Escritório 

Moisés Freire Advocacia Empresarial – Especialista em 
Direito do Trabalho Individual e Coletivo
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ABIGRAF-MG é homenageada com o 
Colar do Mérito Legislativo Municipal

80 anos de Dona Hilda

 
o dia 26 de agosto, a ABIGRAF-MG foi 
homenageada com o Grande Colar do 
Mérito Legislativo Municipal, por indicação 
de Carlúcio Gonçalves, vereador de Belo 

Horizonte. Na cerimônia, que aconteceu no Plenário 
Amintas de Barros, na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, a indústria gráfica de Minas Gerais foi repre-
sentada por Rodrigo Velloso de Almeida, presidente da 
ABIGRAF-MG e presidente em exercício do SIGEMG. 
A homenagem se deu pela comemoração dos 200 anos 
da Indústria Gráfica no Brasil. 

N

eventosE

O presidente da ABIGRAF-MG e presidente em exercício do SIGEMG, 
Rodrigo Velloso, com o vereador de Belo Horizonte, Carlúcio Gonçalves, 
durante a entrega da homenagem

E  
m 29 de setembro, as diretorias da ABIGRAF-MG 
e do SIGEMG reuniram-se para comemorar 
os 80 anos de vida da Sra. Hilda Mansur Irffi, 
primeira secretária do Sindicato. O presidente 

Rodrigo Velloso abriu a cerimônia, passando a palavra 
para os ex-presidentes Sidney Sebastião Lázaro de Morais,  
Marcone Reis Fagundes, Luiz Carlos Dias Oliveira, José 
Ribamar Chaves Cruz e Carlúcio Gonçalves, para as 
homenagens.

Dona Hilda foi tomada pela emoção da presença dos 

ex-presidentes, diretorias, empresários gráficos, colabora-
dores, amigos e parentes. As esposas dos ex-presidentes 
também compareceram à cerimônia e relembraram os 
bons momentos de convivência com Dona Hilda.

A homenagem prestada é o reconhecimento de todos 
pelo trabalho e dedicação à indústria gráfica mineira. 
Dona Hilda ingressou no setor gráfico aos 15 anos, na 
Velloso S/A Comércio e Indústrias Gráficas. Ela come-
çou a trabalhar no SIGEMG em 1948, a convite do Sr. 
Nylton Velloso, eleito presidente.

Sra. Hilda Mansur recebe carinho das Sras. Vânia Dias, Graziela de 
Castro e Anacele Fagundes

Com irmãos, cunhada e sobrinhos

Leonardo Machado

Leonardo Machado
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Druck Chemie promove palestra na ABIGRAF-MG

N

 
om 369 votos, Ricardo Lara (VBR Artes Gráficas) foi o segun-
do vereador mais votado na cidade de Passa Tempo (MG). 
Diretor da ABIGRAF-MG e do SIGEMG,  presidente da 
Ascobap – Associação Comercial do Barro Preto –  e editor da 

revista Vertnews, Ricardo Lara recebeu importante apoio dos parentes e 
amigos de sua cidade natal. É o reconhecimento de todos passatempenses 
ao trabalho feito com muito respeito e carinho. 

A indústria gráfica de Minas Gerais o parabeniza, desejando suces-
so ao futuro vereador.

Vitória nas urnas – Ricardo Lara é 
eleito vereador em Passa Tempo

C

 
o dia 8 de setembro, a Druck Chemie promo-
veu a palestra “Desenvolvimento Sustentável 
e Gerenciamento de Resíduos na Indústria 
Gráfica”, na sede da ABIGRAF-MG. A asses-

sora ambiental da empresa, Priscila Olante, foi a respon-
sável pelo repasse de informações.

Durante o evento também foram entregues banners 
e selos verdes às empresas presentes. Ao final, Eduardo 
Rodrigues, diretor da Druck Chemie no Brasil, e sua 
equipe de Belo Horizonte agradeceram pela presença de 
todos e ofereceram um coquetel para registrar o encontro 
com os clientes e associados da ABIGRAF-MG. 

eventosE

Empresas presentes ao evento receberam banners e selos que demonstram 
seu compromisso com práticas ambientalmente corretas

A partir de agora, junto com os boletos de cobrança, circula-

res e revistas da ABIGRAF-MG, você recebe um exemplar do 

Jornal O Tempo, entregue em seu endereço, com as notícias 

de Minas, do Brasil e do mundo. E não vai pagar nada por 

isso: é uma cortesia da ABIGRAF-MG e do Jornal O Tempo. 

Boa leitura!

Para que você esteja 
sempre bem informado

MINAS GERAIS

Ricardo Lara comemora com a sua esposa, Vanessa 
Lara, após o resultado das Eleições

Reginaldo Lara
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10 dicas1

Principais incidências, causas e soluções com acabamento de Verniz Ultra Violeta*

Problema: rachaduras em dobras ou vincos

Causa

Verniz com pouca flexibilidade.
Camada de verniz muito alta.
Papel com baixo teor de umidade.
Excesso de calor na curadora.

Solução

Solicitar ao fornecedor verniz com maior flexibilidade.
Reduzir a quantidade de verniz aplicado.
Substituir o papel.
Diminuir a potência sem afetar a cura.
Arejar a pilha de papel envernizada.

Problema: bolhas (Silk)

Verniz com baixo nível de nivelamento.
Verniz espumando muito.
Formulação do verniz desbalanceada.
Velocidade de impressão alta.
Curadora muito próxima da aplicação.

Causa Solução

Utilizar nivelante.
Entrar com antiespumante no verniz e diminuir a velocidade de aplicação.
Solicitar a adequação ao fabricante.
Diminuir a velocidade.
Aumentar a esteira proporcionando maior tempo de alastramento.

Problema: baixa aderência sobre papel sem BOPP 
(o verniz solta, ao ser raspado com a unha, somente sobre áreas com tinta, ficando bom em áreas em branco ou outras cores)

Causa Solução

Camada de tinta muito alta ou com altas sobreposições.

Tinta com excesso de cera ou auxiliares.
Formulação da tinta inadequada ao processo.

Reduzir a camada de tinta, se possível.
Usar tintas mais concentradas.
Passar as folhas sob as lâmpadas UV e envernizar rapidamente.
Trocar a tinta, ou reduzir o uso de auxiliares.
Solicitar ao fabricante uma tinta ideal para acabamento com verniz UV.
Usar promotor de adesão.

Problema: baixa aderência sobre papel com BOPP (o verniz solta ao ser raspado com a unha)

Causa

BOPP sem tratamento Corona ou com o tratamento.
ineficiente/vencido.
Formulação do verniz inadequada ao produto.

Solução

Aplicar tratamento Corona sobre o BOPP.
Usar promotor de adesão no verniz.
Solicitar ao fabricante um verniz para esta finalidade e usar promotor de adesão.

Problema: nivelamento ruim (o verniz apresenta aspecto de “casca de laranja”)

Causa Solução

Diminuir a viscosidade usando o redutor.
Utilizar tintas puras e destinadas ao acabamento com verniz UV.
Reduzir o nível de aplicação do pó.
Diminuir a carga aplicada.
Substituir o suporte.

Viscosidade muito alta para o processo.
Aditivos usados nas tintas.
Pó antidecalque usado em excesso.
Carga muito alta de verniz.
Suporte com problemas de absorção e nivelamento ruim.
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Principais incidências, causas e soluções com acabamento de Verniz Ultra Violeta*

10 dicas1

Problema: blocagem (as folhas impressas, após curadas e empilhadas, grudam entre si)

Causa

Temperatura muito alta durante a cura.

Secagem insuficiente da tinta impressa.
Cura insuficiente do verniz.
Eletricidade estática produzida pelo equipamento.

Solução

Verificar a potência x tempo de vida útil das lâmpadas.
Diminuir a potência a fim de não aquecer muito as folhas.
Arejar as folhas impressas e separar em pequenas pilhas.
Assegurar-se de que a secagem da tinta está completa antes do envernizamento.
Assegurar-se de que o verniz está curando corretamente.
Contactar o fornecedor do equipamento para corrijir o problema.

*Fonte: CTG-Central Tintas Gráficas Ltda., representante Overlake Vernizes Gráficos Ltda.

Problema: brilho baixo

Causa

Carga de verniz muito baixa.
Substrato muito absorvente.
Cura insuficiente do verniz.
Verniz com viscosidade muito baixa.
Alta quantidade de pó antidecalque.

Solução

Aumentar a carga do verniz.
Trocar o substrato.
Garantir que o verniz esteja bem curado.
Trocar por outro com maior viscosidade.
Reduzir o pó ao mínimo possível.

Problema: secagem deficiente

Causa

Dose x Intensidade de radiação imprópria.
Lâmpadas ou refletores sujos.
Velocidade muito alta na esteira.
Baixa potência das lâmpadas.
Vida útil da lâmpada expirado.

Solução

Garantir boa secagem no sistema, fazendo variações na velocidade e na potência.
Manter limpos os refletores e as lâmpadas.
Diminuir a velocidade.
Aumentar a potência.
Trocar por novas.

Problema: deslizamento (folha impressa não apresenta bom deslizamento)

Causa

Formulação inadequada do verniz.

Cura insuficiente.
Aspecto superficial de casca de laranja.

Solução

Contatar o fabricante.
Adicionar de 2% a 5% do 10A2520. Deslizante Uvcrom.
Assegurar boa cura do verniz.
Melhorar o nivelamento do verniz.
Verificar as condições do suporte.

Problema: espuma

Causa

Viscosidade incorreta para o processo.
Bomba de circulação com muita pressão.
Verniz inadequado ao processo.

Solução

Checar a viscosidade de uso.
Diminuir a pressão da bomba.
Contactar o fornecedor.
Adicionar antiespumante no verniz.
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senai/cecoteg S

Seminário discute a Gestão
Estratégica de Embalagem

 
m 18 de agosto, o Senai/Cecoteg realizou 
o Seminário Estratégico de Embalagens. O 
evento teve como principal objetivo orientar 
para a transformação do sistema de emba-

lagem da empresa em uma poderosa ferramenta de 
competitividade. 

Entre os palestrantes esteve um dos grandes 
nomes do Design no Brasil, Fábio Mestrine, coor-
denador do Comitê de Estudos Estratégicos da 

Associação Brasileira de Embalagem (Abre) e do 
Núcleo de Estudos da Embalagem da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing. Com grande conheci-
mento e simpatia, ele conquistou a todos os partici-
pantes durante sua fala.

Esteve presente grande número de profissionais de 
Marketing e Comunicação, gestores de empresas, profis-
sionais de embalagem e diversos designers e gestores de 
faculdades de Minas Gerais.

E

Informações pelo (31) 3283.1616

Visando atender às exigências da Prefeitura 
do Município de São Paulo quanto à adequação 
do imóvel onde funciona a sede das entidades 
ABIGRAF Nacional, ABIGRAF-SP, Sindigraf-SP 
e ABTG, na Rua do Paraíso, 533, São Paulo - SP, 
informamos:

• A partir de 9 de outubro, a sede das entidades fun-

cionará, temporariamente, na Avenida Cardoso de 
Melo, 1.750 – 6° andar – Vila Olímpia (travessa 
da Rua Funchal), São Paulo – SP. 

• O número do PABX – (11) 5087.7777 – perma-
nece o mesmo pelo período de 45 dias a contar da 
data acima. Oportunamente, o novo número será 
informado. 

ABIGRAF Nacional em novo endereço
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• O 3° Churrasco de Confraternização é uma festa empresários gráficos do 
Estado de Minas Gerais e suas famílias, promovida pela ABIGRAF-MG.
• A gráfica associada e em dia com suas contribuições associativas terá direito 
a adquirir até 10 (dez) convites, sendo 5 (cinco) ao preço de R$ 20,00 e outros 5 
(cinco) a R$ 30,00 cada.
• A gráfica não associada terá direito a adquirir 2 (dois) convites ao preço de 
R$ 200,00 cada.
• Fornecedor associado poderá adquirir até 5 (cinco) convites ao preço de 
R$ 500,00 cada.
• Fornecedor patrocinador, além dos convites de direito, poderá adquirir, na COTA 
OURO, até 5 (cinco) convites a R$100,00 cada, e, na COTA PRATA, até 3 (três) 
convites a R$100,00 cada.
• Fornecedor não associado e não patrocinador do evento poderá adquirir até 
5 (cinco) convites ao preço de R$ 500,00 cada.
• Fornecedor associado ou não apoiador do evento poderá adquirir 1 (um) con-
vite a R$ 100,00 e até 2 (dois) convites a R$ 500,00 cada.
• Para as crianças até 8 (oito) anos de idade, não haverá cobrança do convite.
• Os sorteios de brindes serão exclusivos para as gráficas participantes e não 
para os convidados.
• O convite é individual, acrescido de UM QUILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL (menos 
fubá, farinha e sal), que poderá ser entregue na ABIGRAF-MG no ato da compra do 
convite ou na entrada do Granvia. Os alimentos serão doados ao Hospital Infantil do 
Câncer, com a presença dos representantes da ABIGRAF-MG.

3° Churrasco de Confraternização 
dos Empresários Gráficos

VENDA DE CONVITES: de 1º a 31 de outubro na ABIGRAF-MG – Rua Maranhão, 1642 – 5º andar – Funcionários
Belo Horizonte – MG – (31) 3283-1616 – e-mail:  abigrafmg@abigrafmg.com.br

ATENÇÃO: não haverá reservas de convites. Capacidade do espaço: 700 pessoas.

Você não pode perder a terceira edição do Churrasco de 
Confraternização dos Empresários Gráficos de Minas Gerais! 
Além de churrasco e bebidas à vontade, os participantes pode-
rão desfrutar de área verde com piscina, campo de futebol 
society, quadra de peteca e playground. Haverá também show 
de dupla sertaneja e sorteio de brindes.

A festa acontecerá no dia 8 de novembro, no 
Granvia Eventos. Uma grande oportunidade 
para o reencontro com os amigos e de muita 
diversão para a família gráfica mineira.

Normas para participação:

Patrocinadores Realização Apoio
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ompletando a série de reportagens sobre a his-
tória de jornais mineiros que há mais de um 
século registram os fatos e notícias, a revista 
O Cícero apresenta nesta edição a história do 

jornal Gazeta de Ouro Fino, publicação da região sul de 
Minas.

Fundada em 31 de janeiro de 1892 pelo ex-gover-
nador Júlio Bueno Brandão em companhia de Alfredo 
Pinto Vieira, Cyro Gonçalves, José Possolo, Francisco 
Ribeiro da Fonseca, a Gazeta de Ouro Fino é um dos 
jornais mais antigos de Minas Gerais em circulação e faz 
parte do Memorial da Associação Mineira de Imprensa 
em Belo Horizonte. Em janeiro de 2008, a publicação 
completou 116 anos de vida ininterrupta. Ao longo de 
mais de um século, muitos profissionais já passaram por 
suas colunas, destacando-se as figuras de Júlio Bueno 
Brandão, Antonio Amâncio de Oliveira, Joaquim Sanches 
Pitaguary, Miranda Neto, Francisco Bueno Brandão, 
Guerino Casassanta, Khrysanto Muniz e Antonio Elói 
Paulini de Miranda. Foi o professor Joaquim Sanches 
Pitaguary, colaborador histórico do jornal que escreveu 
a frase: “Enquanto houver um filho desta terra que se 
julgue com força para escrever em defesa do seu torrão 
natal, a Gazeta não morrerá”.

História
Quatro anos após sua fundação, já 

em 1896, a Gazeta de Ouro Fino pas-
sou a funcionar como Órgão Oficial 
dos Poderes Públicos, tendo como 
diretor, até 1905, Joaquim Pitaguary.  
Nos anos seguintes, até 1911, a 
Gazeta passou a ser conhecida como o 
Órgão dos Interesses do Município, e 
tinha à frente da publicação Antônio 
Amâncio de Oliveira, como proprie-
tário e diretor. 

Até 1918 o jornal não era ligado a 
nenhum grupo político. A partir daquele 
ano filiou-se ao Partido Republicano 
Mineiro, continuando como redator 

Joaquim Pitaguary até 1923, quando Valdemar Tavares Paes 
assumiu como redator chefe e Júlio Bueno Brandão Filho 
como redator político. Em 1925, Guerino Casassanta assu-
me o cargo de redator-chefe, tendo como gerente Antônio 
Amâncio de Oliveira, consolidando o grupo que dirigiu a 
Gazeta até 1931.

De 1942 a 1950, a Gazeta funcionou como Órgão 
Independente. Já de 1960 a 1967, dirigiram a publica-
ção Francisco Bueno Brandão, Krisanto Avelar Muniz, 
Antônio Eloy Paulini Miranda e Raul Apocalipse. 

Entre 1970 e 1974, a Gazeta ficou sob a direção do 
advogado Antônio Eloy Paulini de Miranda e passou por 
grandes e sérios problemas. Suas oficinas passaram para 
um cômodo atrás da Loja Edmil, na Rua Sebastião Pires, 
em Ouro Fino, onde funcionou até 1976, com grande 
sacrifício. Entre 1975 e 1996, a Gazeta ficou sob a res-
ponsabilidade da Prefeitura, tendo Eloy Miranda como 
diretor responsável, Geraldo Megale Apocalipse como 
redator chefe, Serafim Pinto Ribeiro como jornalista 
responsável e Plínio Paulini Miranda, Simão Cara, João 
Mariano da Silva e Takahiko Hashimoto como diretores 
administrativos 

Finalmente, entre 1997 e 2001, o jornal voltou 
para as mãos de seu proprietário, Eloy 
Miranda, que teve ao seu lado, como 
diretora proprietária, sua filha, a advo-
gada Maria Leonor Almeida Miranda. 
Já em 1998, a Gazeta de Ouro Fino 
passou a ter circulação mensal. Entre 
2002 e 2005, com o falecimento de 
Eloy Miranda, em 2001, a Gazeta con-
tinuou sob a direção da proprietária 
Maria Leonor, tendo como diretores 
executivos Plínio Paulini Miranda e 
Octávio Miranda Junqueira.

A Gazeta de Ouro Fino hoje
Dirigido para os temas da cidade de 

Ouro Fino e região, o jornal possui um 
bom número de assinantes, não só no 
Sul de Minas, mas também em outros 

C

especialE

Jornal de história            no Sul de Minas
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Estados do país no exterior. Suas maté-
rias repercutem diretamente na região 
e já influíram decisivamente em diver-
sos assuntos políticos, sociais, culturais e 
outros.

Desde janeiro de 2006, circulando 
com o slogan “Compromisso com o 
leitor”, a Gazeta vem sendo dirigida 
por José Fernando Luz e Luciana 
Arreguy Barbosa. Ambos, na mesma 
época e após uma vida profissional 
realizada longe da “terrinha”, como 
diz José Fernando, receberam a pro-
posta da proprietária da Gazeta de 
Ouro Fino, Maria Leonor Almeida 
Miranda, e de seu filho, Octávio 
Miranda Junqueira, que então diri-
gia o jornal, para assumir a direção 

da Gazeta. “Todo o espaço da nova 
Gazeta está aberto para colaboradores e para quem 
quiser participar desse projeto que pretende, antes 
de mais nada, informar e, se for possível, alçar a vida 

cultural a patamares mais elevados”, 
comenta José Fernando.

Atualmente com uma tiragem mensal 
de 1.500 exemplares, a Gazeta de Ouro 
Fino é impressa no formato standard 
(530mm x 297mm), com 12 páginas, 
sendo quatro coloridas e 10 em preto 
e branco. Toda a impressão é terceiri-
zada e realizada pela empresa Editora 
“O Liberal”, da cidade de Americana 
(SP). 

Maria Leonor Almeida Miranda 
continua como proprietária e partici-
pou da Festa do Prêmio Mineiro de 
Excelência Gráfica Cícero – 4ª edi-
ção/2008, representando o veículo na 
homenagem especial aos 200 anos da 
Indústria Gráfica no Brasil.

especialE

Jornal de história            no Sul de Minas
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memórias de Dona HildaM

SIGEMG – 1948 a 1964

 
rimeiramente, quero registrar o meu agrade-
cimento às diretorias da ABIGRAF-MG e do 
SIGEMG pela linda festa de aniversário orga-
nizada em comemoração aos meus 80 anos. A 

presença dos amigos e parentes encheu o meu coração 
de encantamento. Foram muitos abraços, homenagens e 
reencontros com pessoas queridas. Vou guardar no cora-
ção cada momento vivido. Tudo estava perfeito. Muito 
obrigada a todos.

Continuando as minhas memórias, vou falar dos dois  
primeiros presidentes do SIGEMG, com quem tive o 
privilégio de trabalhar.

Quando comecei no Sindicato, em 1948, o presidente 
Nylton Velloso tinha acabado de ser eleito. Foi ele quem 
me contratou para secretariar a diretoria. O Sr. Nylton, 
pessoa altruísta e dinâmica, conquistou a confiança de 
seus companheiros de Sindicato, realizando grandes pro-
jetos na gestão de 1948/1962. Exerceu diversas atividades 
profissionais, políticas e classistas. Como político, foi 
vereador de 1947 a 1951, secretário da Fazenda, deputado 
federal e fundador do Partido da Frente Liberal. Tenho 
grande admiração por ele e seus familiares. Faleceu no dia 
29 de setembro de 1994. Sua esposa, Sra. Sara Fernandez 
Velloso, também falecida, era pessoa muito amiga e presen-

te na vida profissional do Sr. Nylton Velloso. 
O segundo presidente, eleito para o período de 

1962/1964, foi o Sr. Ildeu de Castro. Quero aqui fazer 
uma homenagem especial à sua memória. Pessoa íntegra, 
de bom coração, amigo de todos, engajado com as causas 
associativas, prestou relevantes serviços à indústria gráfica. 
Ministrava excelentes cursos na área de custos gráficos 
para os empresários de Minas Gerais, São Paulo, Recife, 
Salvador etc., sendo muito requisitado. Aos 10 anos, 
começou a trabalhar como office-boy na Oliveira & Costa. 
Aos 14, já era chefe de oficina da Cejota, gráfica do seu tio, 
coordenando uma equipe de 48 empregados. Aos 18 anos, 
fundou com o irmão Carlos, a Gráfica Tamóios, onde 
ficou por 30 anos, só saindo para ajudar os filhos em outra 
empresa. Secretário da FIEMG na gestão do presidente 
Sr. Fábio Araújo Mota, conheceu o Sr. José Alencar, nosso 
vice-presidente, de quem tornou amigo pessoal.

Alegre, brincalhão, companheiro e bom contador de 
anedotas, é um exemplo a ser seguido por todos. Deixou-
nos no dia 22 de abril de 2007. Sua esposa Graziela e eu 
temos uma amizade de mais de 50 anos: viajamos para os 
congressos e seminários da indústria gráfica e comemora-
mos muitas datas especiais. 

A história continua na próxima edição...

P

Nylton Velloso – presidente do SIGEMG 1948/1962

Ildeu de Castro – presidente do SIGEMG 1962/1964
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Censo Nacional da Indústria Gráfica

C  
onforme matéria veiculada no informativo Cícero 
– junho/julho – e correspondência encaminhada 
às gráficas, a ABIGRAF Nacional firmou convênio 
com o Sebrae para a realização do Censo Nacional 

da Indústria Gráfica. A empresa contratada para os serviços é 
a IEMI, especializada em estudos de mercado, que promoverá 
um amplo levantamento junto às empresas da indústria grá-
fica brasileira, com o objetivo de conhecer as especificidades 
regionais da nossa indústria e o perfil tecnológico da mesma.

No escopo do estudo, constam informações relevantes 
para a criação de um completo banco de dados, contendo 
cadastro e perfil de cada empresa, incluindo mão-de-

obra, produção, consumo, vendas, investimentos etc. 
É importante frisar que as respostas serão codificadas e 
protegidas pelo IEMI, que se comprometeu a preservar o 
sigilo das informações individuais, estando impedido de 
divulgá-las em qualquer circunstância e destinação.

Os dados coletados serão tabulados, analisados e edi-
tados em um relatório completo sobre o setor, a ser dis-
ponibilizado às todas regionais da ABIGRAF e empresas 
participantes da pesquisa.

Informamos que a pesquisa de campo em todo território 
nacional, através do IEMI, teve início em 25 de agosto de 
2008 e tem como prazo de conclusão em fevereiro de 2009.

Informações

(11) 3159.3010
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A  
cerimônia de premiação do 18º Prêmio 
Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini 
já está chegando. Com o tema Esquadrão Pini, 
uma alusão aos super-heróis das histórias em 

quadrinhos, a festa, que acontece no dia 25 de novembro, 
no Expo Barra Funda, em São Paulo, será apresentada 
pelo repórter Tadeu Schmidt, da TV Globo. Além disso, 
o show de encerramento contará com a apresentação da 
banda Capital Inicial.

Todos os anos, o concurso recebe trabalhos de diver-
sos Estados. São cerca de duas mil peças que concorrem 
nas diversas categorias. Em comemoração aos 200 anos 
da indústria gráfica, este ano, além das categorias habi-
tuais, também serão premiadas peças artesanais realiza-
das artisticamente. 

O Prêmio é considerado um dos mais importantes do 
gênero na América Latina e seu nome é uma homenagem 
a um dos maiores professores de artes gráficas que o Brasil 
já teve. O evento é, ainda, o único do gênero com o cer-
tificado ISO 9001:2000.

Grande festa no 18º Prêmio Brasileiro 
de Excelência Gráfica Fernando Pini

Em 2009, sua empresa pode estar entre 
os grandes vencedores

Prepare suas peças para a próxima edição: 
Participe do Prêmio Cícero de Excelência Gráfica Cícero – 5ª edição/2009!
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Campanha de 

Doação de Livros

do Rotary Club 

BH Barro PretoDistrito 4760

Em prol das ações comunitárias
e sociais do Rotary Internacional

DOE    SEU LIVRO NOVO OU USADO

POSTO DE COLETA
Estes livros serão destinados às bibliotecas de comunidades carentes

Apoio:

www.vbrartesgraficas.com.br

Rua Araguari, 602 - Barro Preto - BH-MG

3259-3161 / 3588-1305

m 2008, a indústria gráfica 
completa 200 anos de ativi-
dades no país. Para comemo-
rar essa importante data, a 

ABIGRAF Nacional lançou o livro “200 
Anos – Indústria Gráfica no Brasil”, 
produzido pela Ricardo Viveiros & 
Associados – Oficina de Comunicação, 
em parceria com a Clemente e Gramani 
Editora.

O livro é uma obra de referência para o setor em todo 
o país, mostrando sua história e seu peso na economia 
nacional desde a instalação da primeira oficina tipográfica 
no Brasil, quando da chegada da Família Real portugue-
sa. Com direcionamento jornalístico-histórico, mas com 
linguagem atrativa, o livro destaca a evolução da indústria 
gráfica e seu apoio às manifestações pelo desenvolvimento 
socioeconômico do país. Suas páginas trazem, em detalhes, 

os passos que levaram o setor a se tornar 
o que é hoje, uma atividade industrial 
cuja criatividade de seus empresários vem 
fazendo com que o produto gráfico bra-
sileiro seja reconhecido, exportado e pre-
miado mundialmente.

Ao narrar a história dos 200 anos da 
indústria gráfica no Brasil e seu relaciona-
mento com a sociedade, o livro busca pre-
servar e divulgar as informações sobre uma 

das mais valiosas instituições nacionais. Além disso, a própria 
publicação – com elevadíssimo nível de acabamento – terá 
em seu conteúdo e estrutura uma demonstração visual da 
alta tecnologia que hoje detém o setor gráfico nacional.

Para a aquisição do livro, ligar para (11) 5087-7746 – 
ABIGRAF Nacional.

Fonte: RV&A – Oficina de Comunicação

ABIGRAF Nacional lança livro

E

ABIGRAF-MG apóia campanha
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Selo atesta origem do 
impresso em papel

E
Proposta é reparar o equívoco de que papel gera desmatamento

  
ntidades do setor gráfico lançam o selo “100% dos impres-
sos em papel fabricado no Brasil provêm de árvores de 
reflorestamento”. Esta é a forma esco-
lhida para dar início a uma 

Campanha Nacional de Valorização 
do Impresso em Papel. O objetivo 
é conscientizar a população de 
que o papel e a impressão não 
são os responsáveis pelos atu-
ais índices de desmatamento 
no país.

Com isso, a ABIGRAF 
Nacional e suas regionais 
em todo país, o Sindigraf-
SP (Sindicato das Indústrias 
Gráficas dos Estado de São Paulo) 
e a ABTG (Associação Brasileira de 
Tecnologia Gráfica) pretendem, com 
ações de marketing, neutralizar o discurso 
que incentiva o menor uso de papel, corrigin-
do equívocos — o mais conhecido deles é o 
propagado na parte inferior de mensagens do 
correio eletrônico, com os dizeres “Respeite o 
meio ambiente, não imprima este e-mail” —, 
que teve origem no momento em que a preocupação ambiental se fez 
presente em toda a sociedade. 

O fato é que, no Brasil, 100% da celulose e do papel são origi-
nários de florestas de eucaliptos plantadas em áreas destinadas exclu-
sivamente a este fim. A indústria gráfica converte papel comprado 
exclusivamente de produtores legais, que processam papel e celulose 
unicamente a partir de madeira certificada de reflorestamento.

As florestas cultivadas com o propósito de produzir madeira para 
a fabricação de papel e celulose são absolutamente sustentáveis. Seu 
manejo permite manter grandes áreas plantadas com pínus, eucalipto 
e outras espécies que, por outro lado, seqüestram significativa quanti-
dade de CO2

 da atmosfera, contribuindo para reduzir a poluição.
A madeira de origem certificada e integralmente proveniente de 

reflorestamento atende de modo adequado à demanda da indústria 
de papel e celulose para a produção de papéis de imprimir e escrever, 
sem causar dano ao meio ambiente. 

geraisG
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Trends of Print reúne fabricantes e gráficos

  
ntre 17 e 19 de setembro, a Associação dos Agentes 
de Fornecedores de Equipamentos e Insumos 
para a Indústria Gráfica (Afeigraf ) promoveu 
a primeira edição da Trends of Print Latin 

America 2008. O evento é a maior realização da Associação 
e aconteceu no Novotel CenterNorte, em São Paulo, reu-
nindo profissionais gráficos e fabricantes de soluções para 
o setor para debater e apresentar propostas de novos con-
ceitos para garantir investimentos e tecnologias com mais 
certeza de retorno para os próximos anos. “Os industriais 
gráficos precisam de meios para que saibam nortear seus 
investimentos em um mundo mais competitivo e com 
condições econômicas mais complexas do que nunca. É 
isso o que a Trends of Print pretende oferecer: informações 
que atualizem tecnologicamente o mercado brasileiro e da 
América Latina, para que esse mercado e os clientes das 
gráficas sejam cada vez mais competitivos”, disse Dieter 
Brandt, presidente do evento e da Afeigraf.

Nos três dias de evento, houve ciclo de palestras 
sobre temas diversos, principalmente sobre tecnologia. 
Estas contaram com profissionais de empresas renoma-
das, como Andreas Hitzler, da Müller Martini, Salvador 
Sindona, André Costa e Danilo Eskenazi (todos da 
Alphaprint), Eudes Scarpeta e Dr. Jürgen Rautert, da 
Heidelberg Alemanha. Houve, ainda, fórum com com-
pradores de produtos de mídia impressa, como Cláudio 

Baronni, diretor da Divisão Gráfica da Editora Abril, 
Eliana Vilcher, da área de Comunicação Gráfica da 
Nestlé, Taís Cristina dos Santos, da área de Compras 
Gráficas da TAM, e Manoel Manteigas, diretor da escola 
Senai Theobaldo De Nigris de Artes Gráficas, que deba-
teram sobre o tema Exigências do mercado comprador 
de impressão.

Encerrando o evento, Ralph Nappi, presidente da 
NPES, principal associação gráfica dos EUA, falou sobre 
o futuro da impressão e seu crescimento até 2011.

Fonte: Press Communications Assessoria de Comunicação

E

A atualização tecnológica de fabricantes e gráficos foi o objetivo da 
Trends of Print Latin America
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m Assembléia Geral Extraordinária no dia 19 de 
agosto, foi aprovada a incorporação da Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos Gráficos 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Ltda. (Credigraf) pela Coopercrédito. Essa união significa 
o fortalecimento do cooperativismo e da Coopercrédito e, 
principalmente, a criação de novos horizontes, possibilidades 
e oportunidades para seus cooperados.

Dessa forma, a partir de 1° de setembro, algumas 
regras para os cooperados da Credigraf foram alteradas. 
Confira as mudanças:
• O atendimento passou a ser realizado exclusivamente 
na sede da Coopercrédito, localizada na Avenida João 
Pinheiro, 467, Funcionários. O horário de funcionamen-
to dos caixas é das 9h30 às 17h.
• As contas correntes dos cooperados da Credigraf pas-
sarão por uma pequena mudança. O novo número da 
conta já está disponível.
• Os talões de cheques atuais não precisarão ser trocados. 
Os cheques serão compensados até 180 dias após 1° de 
setembro de 2008, ou seja, até 28 de março de 2009. 
Caso haja necessidade de emitir cheque com data poste-
rior a 180 dias, um talão com o novo número de conta 

corrente na Coopercrédito deve ser solicitado.
• As senhas, tanto para saque nos terminais e caixa 
quanto da internet, deverão ser trocadas diretamente na 
Coopercrédito, já que, como haverá alteração do número 
de conta, as senhas também devem ser alteradas.
• Da mesma forma, os cartões de débito deverão ser tro-
cados na Coopercrédito. O cooperado irá receber novo 
cartão de débito.
• Para operações de descontos de recebíveis, deverá ser 
apresentado novo borderô, para geração de um novo 
contrato-mãe.
• Os cooperados que possuem cobrança simples serão 
procurados pela Coopercrédito para nova orientação.
• Atenção: o número da agência passa de 4304 para 4238.

Uma ótima novidade para o setor gráfico é a linha de 
crédito para investimento em equipamentos, disponibili-
zada pelo BDMG, com interveniência da Coopercrédito.  
É importante a atualização do cadastro das empresas 
interessadas para acesso a esse benefício. A gerência da 
Coopercrédito está à disposição dos cooperados para maio-
res esclarecimentos, por meio do telefone (31) 3249-1862 
e do e-mail coopercredito@coopercredito.com.br.

E

Credigraf agora é Coopercrédito

União visa ao 
fortalecimento do 

cooperativismo e à 
criação de novas 

oportunidades para 
os cooperados
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Pantone anuncia dois novos produtos

A    
Pantone lançou dois novos produtos do sis-
tema Pantone Goe: o Pantone GoeBridge e o 
Pantone Color Cue 2.1. O primeiro permite 
a visualização exata e a avaliação de como as 

mais de 2 mil cores sólidas do sistema Pantone Goe serão 
reproduzidas em CMYK no papel revestido. O produto, 
que utiliza fórmulas de conversão para CMYK, RGB e 
HTML em um único guia, proporciona aos designers o 
desenvolvimento de projetos para diferentes mídias de 
forma fácil e confiável, resultando em ganho de tempo e 
uma redução de erros dispendiosos.

Seu segundo produto, o Pantone Color Cue 2.1, agora 
inclui toda a biblioteca do Pantone Goe revestido e não 
revestido, assim como os valores CMYK do GoeBridge.

“Imersões gráficas” para 
profissionais do setor

D    
esde o ano passado, a Manroland realiza o even-
to que convencionou chamar de Printservices 
Day, no qual gerentes, técnicos e gráficos de 
todo o mundo recebem informações compac-

tadas sobre produtividade, lucro, idéias para promover 
melhorias e mercado, entre outros temas. Em visita de 
um dia ao Print Technology Center, em Offenbach, 
Alemanha, os convidados aprendem como melhorar a 
eficiência da gráfica. Desde o primeiro Printservices Day, 
em abril de 2007, mais de 500 gerentes técnicos, gerentes 
de produção e gráficos de diferentes partes do mundo 
participaram das atividades. Os produtos de solução 
de diagnóstico a distância, como o TelePresence, para 
suporte rápido sempre que necessário, são alvo de grande 
interesse. 

Mas as demonstrações ao vivo da ROLAND 700 
HiPrint de 6 e 10 cores são o ponto alto do dia. Nessas 
apresentações, os convidados notam que impressoras 
antigas Manroland também podem atender as demandas 
atuais com a adição de novas funções e extensões, como 
o InlineCoater smart, um sistema de revestimento do 

rolo de raspagem em câmara com movimento swing-on/
swing-off para a última unidade de impressão de uma 
máquina; ou um dispositivo de sopro para rolo entinta-
dor com extração da névoa de tinta.

No Brasil
Manter os clientes sempre informados sobre as novi-

dades do setor também é uma das preocupações da MAN 
Ferrostaal. A companhia organiza regularmente encontros 
regionais onde gráficos, técnicos e gerentes são chamados 
a conhecer soluções completas em impressão e acabamen-
to. “Também focamos na realidade do mercado, levando 
números que retratem a realidade e as tendências de cada 
segmento”, esclarece a gerente de Marketing da MAN 
Ferrostaal, Elaine Almeida. “Antes de visitarmos deter-
minada região do País, nossa equipe de técnicos estuda o 
comportamento daquele mercado: quais as deficiências, 
pontos fortes e dificuldades de produção. Desta forma 
vamos de encontro aos anseios de cada grupo.”

Fonte: Assessoria de Imprensa – MAN Ferrostaal
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ABIGRAF-MG – CAMINHANDO RUMO A UM NOVO TEMPO.

Faça parte da ABIGRAF-MG JOVEM
A família gráfica cresce e visando ao fortalecimento do 

setor e a ABIGRAF-MG deseja ouvir as sugestões das novas 

gerações para estar preparada para o futuro da Associação. 

Assim, está sendo formada a ABIGRAF-MG JOVEM.

Você que tem mais de 18 anos e é filho(a) de empresário 

gráfico associado à ABIGRAF-MG pode fazer parte de uma 

nova geração de gráficos. Outros setores como FIEMG, CDL e 

Associação Comercial já se organizaram. Agora é a nossa vez!

Para participar, envie um e-mail para abigrafmg@

abigrafmg.com.br manifestando seu interesse, mencio-

nando nome completo, data de nascimento, filiação, 

empresa gráfica associada, endereço e telefone. Depois é 

só aguardar o nosso contato.

O melhor caminho para o conhecimento setorial é a 

inserção dos jovens no associativismo. Prepare-se hoje para 

o mundo de amanhã.

Linha exclusiva de produtos da SPP-Nemo

A    
SPP-Nemo, uma das principais distribuidoras 
multimarcas de papel e produtos gráficos do 
país, lançou sua marca própria de papéis, o 
Neo. O produto foi resultado de uma pesquisa 

de posicionamento de marca e receptividade: dessa forma, 
a nova linha de produtos chega ao mercado para suprir o 
segmento de papéis de imprimir e escrever revestido.

O novo produto é um papel imune voltado aos grá-
ficos e editores preocupados com a qualidade, o relacio-

namento e a garantia de fornecimento. Buscando aliar 
qualidade, agilidade, inovação, pioneirismo e tradição, a 
linha de produtos Neo pode ser encontrada nas versões 
brilho e fosco, em que o Neo Couché tem triplo revesti-
mento e gramaturas de 90 g/m² a 200 g/m², nos forma-
tos gráficos 66x96, 64x88, 76x112 e 89x117. 

A SPP-Nemo ficará responsável pela regularidade no for-
necimento e pela qualidade do novo produto, certificando o 
cliente de que suas especificações serão sempre as mesmas.

novidadesN
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• Obter descontos na aquisição de SIDF

• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar

soluções para os problemas específicos do setor gráfico

• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário

• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica

• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,

o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais

• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,

palestra e eventos promovidos pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF

• Estar automaticamente associado à ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)

• Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo

pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)

• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de

causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF

• Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido

• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,

obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”

• Associar-se como cooperado à Credigraf (Cooperativa de Crédito dos Gráficos)

• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site

• Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai e Sesi-MG

• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet

• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

Vantagens não faltam para ser associado. 
Estamos esperando você!

(31) 3283 1616

www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br
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www.druckchemie.com.br

A Druck Chemie Brasil Ltda parabeniza as empresas Cartográfica Fênix, Estação Digital, 

Imprimaset, Tamóios Editora Gráfica e VP Impressos Laser pela conquista deste certificado. 

O Selo Verde é um incentivo à adoção de procedimentos em 

relação ao gerenciamento e destinação final dos resíduos 

industriais, proporcionando diversos benefícios ao meio ambiente.

Esta certificação também projeta uma imagem de alta qualidade, 

incluindo consciência e sensibilidade ambiental relacionada tanto 

aos atributos do produto quanto à sua trajetória produtiva.

Quem é certificado Selo Verde, sabe a importância que tem.
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reflexãoR

Minha gráfica e a crise econômica

N    
ão deve ser novidade para nenhum de nossos 
amigos gráficos que estamos atravessando um 
momento bastante difícil na economia mun-
dial, oriundo do mercado subprime norte-

americano. Esta crise financeira deve desacelerar a eco-
nomia mundial por um período de aproximadamente 18 
meses, de acordo com os maiores analistas econômicos. 
No entanto, os economistas brasileiros acreditam que, 
a partir do momento em que o aperto de crédito cessar 
(cerca de três meses), o câmbio deverá retomar o seu 
rumo normal e, com isso, regularizar vagarosamente a 
nossa Bolsa, que terá uma lenta recuperação, não vol-
tando de imediato, porém, aos níveis anteriores. Isso 
certamente terá impactos na demanda interna, e o nosso 
Banco Central pode não precisar subir os juros, da forma 
como se imaginava.

Senhores empresários gráficos. Caso tenham tomado 
decisões de investimento, lembrem-se de que estes são de 
longo prazo e que não se cancelam tais decisões pensando 
no curto prazo. Assim também pensa o Dr. Paulo Godoy, 
presidente da Abdib.

Fiquei pensando sobre o que fazer num caso desses, 
quando, ao ir ao banco, me entregaram um papel na porta, 
que realmente “resolveu” o problema de vez. Li no papel: 
“Tarologa Vidente Sençetiva, a única que fais Brindagem de 
corpos espirituais fala para você sem você falar nada, o que 
você tem que fazer para rezolver seus poblemas de amor, do 
trabalho e poblemas de dinheiro na sua empreza... O texto 
continuava com um monte de “conselhos”.

Neste momento de dificuldades, teremos que abrir 
bem nossos olhos e nossas mentes e ficar atentos aos 
noticiários econômico-financeiros: porém, não podemos 
nos deixar atingir por “alarmismos” utilizados pela mídia 
diária para vender os seus produtos. Precisamos seguir 
alguns itens que descrevemos abaixo:

• Repense a empresa em termos de objetivos, fixando 
os esforços no objetivo principal traçado.

• Trace um plano de trabalho e, se possível, um plano 
de negócios.

• Peça ajuda sempre que necessitar e, em caso de 
contratação de um consultor, não veja isso como uma 
despesa e sim como investimento para não sucumbir.

• Coloque em prática tudo o que definiu nos dois pri-
meiros itens, sem perder tempo com interrupções desneces-
sárias sobre assuntos que podem ser delegados a terceiros.

• Faça uma revisão de custos, da produtividade de 
equipamentos, da correta confecção de seus pré-cálculos. 
Verifique as perdas de produção que geralmente não 
são percebidas, como desperdício de material tanto em 
acertos como em deficiências de máquina ou operadores. 
Verifique as horas improdutivas.

• Dê mais atenção à sua equipe de vendas, oferecen-
do a ela um treinamento correto e um direcionamento 
de acordo com os objetivos por você traçados. Meça o 
retorno de cada venda e de cada visita feita pelos seus 
representantes. Verifique, através de técnicas apropriadas, 
o desempenho de suas vendas no tocante à Contribuição 
Marginal por cliente, por vendedor e por pedido.

• Analise os recursos de que você vai necessitar para 
fazer tudo o que foi proposto. Se não der para fazer tudo 

Thomaz Caspary *



cí
ce

ro
 -

 a
go

st
o/

ou
tu

br
o 

20
08

27

O

de uma só vez, vá aos poucos, priorizando esta ou aquela 
área. Caso não consiga distinguir as áreas prioritárias, 
solicite ajuda.

• Não deixe de fazer, se possível, uma análise Swot 
(Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças) 
em sua gráfica. 

O monitoramento de todas essas regras é muito 
importante, pois, se você não acompanhar os resultados 
de cada item, certamente estará jogando tempo, trabalho 
e dinheiro pela janela. 

Por outro lado, se nada disso for feito, você pode 
se preparar para entrar em outro ramo de negócios, 
como, por exemplo, a venda de pamonhas, de sorvetes, 
ou mesmo armar uma barraca de frutas e legumes. Por 
mais que você seja uma pessoa organizada, o mundo 
dos negócios não é um mundo previsível. A cada dia 
temos mudanças e temos que reagir prontamente a elas, 

mas sempre seguindo o objetivo traçado e o plano de 
negócios, adequando certas particularidades e fazendo os 
ajustes ao momento econômico-financeiro também de 
sua empresa. Fundamental é que você coloque as ações 
em prática já, com um trabalho muito consistente, não 
deixando as coisas para mais tarde.

Gostaríamos de terminar este nosso artigo, com uma 
frase de Roberto Shinyashiki que ficou impregnada em 
minha cabeça. Diz ele em um de seus artigos: - “Quem 
planta ‘Objetivos’ colhe ‘Resultados’”. Empresários grá-
ficos bem-sucedidos certamente têm seus objetivos bem 
definidos. Desejamos a você bom trabalho, com a certeza 
de que você sairá vencedor dessa situação crítica pela qual 
passamos.

* Thomaz Caspary é consultor gráfico e diretor da 
Printconsult Ltda. (11) 3167-6939

www.printconsult.com.br 



cí
ce

ro
 -

 a
go

st
o/

ou
tu

br
o 

20
08

28

O

atendimento exclusivo ao gráfico
BH / Contagem

Juiz de Fora
(31) 3198-3611
(32) 3213-8082

novo site
www.encapa.com.br

A Encapa tem o
que você precisa:
atendimento, estoque 
variedade e preço.


