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editorial

O
O ano de 2005 foi um ano que tinha tudo para ser positivo, mas acabou 

frustrando a todos nós.

Toda uma sucessão de escândalos, como o mensalão, acabou por deter-

minar um crescimento medíocre da economia brasileira, se levarmos em 

conta as condições conjunturais da economia mundial.

Além disso, o envolvimento de empresas de propaganda de Minas Gerais nesse mar de 

lama acabou por impactar negativamente o setor gráfico. Como resultado, fechamos o ano com 

um desempenho nominal de 6%, bem abaixo dos 8% estimados no início do ano passado.

É de se lamentar que, enquanto todo o mundo caminha a passos largos, tenhamos 

que viver situações de tamanho constrangimento e perdas financeiras. Enquanto isso, 

nossos políticos conseguem ser criativos o suficiente para apelidar o famoso “caixa 2” 

de “recursos não contabilizados”. Ainda por cima, colocaram este fato como banal, 

normal ou corriqueiro.

Tenho certeza de que este desvio moral e ético não é o padrão da sociedade 

brasileira, não sendo justo este rótulo que nos foi imposto. Somos sérios, honestos, 

trabalhadores e conscientes de nossos deveres e direitos como cidadãos.

Apesar de tudo isso e das dificuldades que acompanham um segmento formado, 

em sua maioria, por micro e pequenas empresas, podemos comemorar os avanços e o 

trabalho realizado por nós na ABIGRAF-MG.

Entre as principais iniciativas do ano anterior, podemos destacar o 1º Prêmio 

Mineiro de Excelência Gráfica Cícero, que ressaltou o trabalho e o empenho de nossa 

Associação em buscar, acima de tudo, a valorização da indústria gráfica, de seus pro-

fissionais, mas, principalmente,  do produto e do nosso mercado.

Esta iniciativa foi inspirada no prêmio Fernando Pini, que se consolidou, ao longo 

dos anos, como a maior premiação da indústria gráfica brasileira. A idéia de regiona-

lização tem o objetivo claro de promoção nos Estados e também de ser uma forma de 

pré-qualificação para o prêmio maior de nosso segmento.

É uma forma de mostrarmos a qualidade e o potencial tecnológico de nossas empresas 

gráficas, que não ficam a dever para nenhum mercado produtor do Brasil e do mundo.

A arrancada em 2005 se mostrou muito promissora, com participação das empre-

sas de todos os rincões de nosso Estado, e com a participação de quase 500 pessoas 

no evento de premiação.

Promovido pela ABIGRAF-MG e sob a coordenação técnica da ABTG e do 

Senai/Cecoteg, o Cícero deste ano ampliará as possibilidades aos inscritos, com novas 

e diferentes modalidades, nos dando a certeza de poder fortalecer ainda mais a parti-

cipação e o número de peças inscritas.

Boa sorte a todos.

O 

Prêmio “Cícero”:
excelência gráfica em 

Minas Gerais

Ja
ck

s 
Ub

ira
ta

n 
Be

rn
ar

de
s 

de
 F

ar
ia

  -
  P

re
si

de
nt

e 
da

 A
BI

GR
AF

-M
G



cí
ce

ro
 -

 f
ev

er
ei

ro
/m

ar
ço

 2
00

6

�

ABIGRAF-MG apresenta
“Projeto Calculadora Gráfica”

O 
primeiro Plantão Mensal da ABIGRAF-MG, realizado 
no início de fevereiro, apresentou o Projeto Calculadora 
Gráfica. Criada em parceria com o Sebrae, a iniciativa visa 
facilitar o processo de levantamento de custos e formação 

de preço de venda de impressos. O projeto inclui um equipamento 
Palm Zire 22, desenvolvido e programado para atender a esses pro-
cedimentos. A ABIGRAF-MG subsidia 50% do investimento para 
o associado. Com esse desconto, o associado desembolsa dez parcelas 
de R$ 20,00 para adquirir  esta importante tecnologia.

A reunião foi dividida em duas apresentações. No espaço Pilotis, 
o consultor técnico Márcio Varela ministrou palestra direcionada 
àquelas empresas que ainda não conheciam o serviço, suas vantagens 
e utilidades. Simultaneamente, no 1º andar, houve outra exposição, 
comandada pelo consultor técnico da área de relações associativas 
da ABIGRAF-MG, Edson Viana. A apresentação foi destinada aos 
gráficos já inscritos no projeto-piloto.

Para a formação do primeiro grupo do projeto-piloto Calculadora 
Gráfica, foi adotado, segundo o consultor Edson Viana, o critério 
de priorizar, neste primeiro momento, as microempresas gráficas. 
“Como há uma limitação na estrutura de armazenamento do Palm, 
limitamos também o alcance do equipamento a associados que 
tenham até cinco funcionários”, explicou.

Vinte e quatro gráficas aderiram ao projeto e assinaram o termo 
de acordo e utilização dos equipamentos e softwares. Já com o Palm 
em mãos, os gráficos foram apresentados aos comandos, ferramentas 
e utilidades da calculadora.

A iniciativa ressalta o papel da ABIGRAF-MG em valorizar o 
gráfico e facilitar o acesso à tecnologia para o desenvolvimento de 
técnicas que asseguram a competitividade e eficiência. Segundo 
o presidente Jacks Ubiratan de Faria, que esteve na reunião, a 
Calculadora Gráfica é uma importante ferramenta para que os 
empresários gráficos se coloquem devidamente competitivos no 
mercado de trabalho. 

Quanto aos resultados da primeira apresentação do projeto, o 
consultor Edson Viana mostrou-se satisfeito. “Nosso projeto-piloto 
superou as expectativas. Já temos uma boa base para o próximo 
atendimento”, afirmou. De acordo com Viana, já existem 36 gráficas 
à espera de treinamento. A ABIGRAF-MG, só no mês de fevereiro, 
atendeu a 60 gráficas com a Calculadora Gráfica.

O 

notícias abigraf

Associação lança software desenvolvido para atender às necessidades dos empresários do setor gráfico

A 
Calculadora Gráfica é, essencialmente, a ferramenta para 
que as microempresas gráficas obtenham informações 
importantes para o gerenciamento de valores e avancem 
na etapa tecnológica, com o abandono dos cálculos e 

orçamentos manuais.
A proposta tem como público-alvo empresas que tenham até 

cinco funcionários e pretende promover a inclusão tecnológica, 
levando conhecimento de custos e ferramentas para facilitar o 
atendimento comercial. 

As principais ferramentas da Calculadora Gráfica são os pro-

gramas Custgraf (mapa de custos) e Palmgraf (orçamentos). O 
primeiro permite a inclusão de parâmetros, tabelas de rateios entre 
os centros de custos, cadastro de funcionários, despesas (custos 
indiretos), cadastro de máquinas e o cálculo do mapa de custo. 
Já o Palmgraf, parte dos parâmetros registrados pelo Custgraf e 
abre opção para cadastro de matéria-prima, materiais auxiliares e 
serviços de terceiros, além de uma tabela de corte. Com todos esses 
registros salvos, o empresário chega ao orçamento desejado com 
agilidade, optando pela seleção dos parâmetros e dados já salvos, 
ou alterando algumas informações específicas.

Conheça o Projeto

A 
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ABIGRAF-MG lança programa para 
impressão de jogos soltos

O 
presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan Bernardes  
de Faria, apresentou aos representantes da indústria gráfica 
um novo programa de computador, o PED (Processamento 
Eletrônico de Dados), criado para atender à demanda da 

indústria gráfica. “É um programa para empresas que não têm sistema 
interno de controle. Um suporte para facilitar a vida do contribuinte e 
oferecer um diferencial no mercado”, caracterizou.

A partir da nova ferramenta, os clientes e gráficos terão à dispo-
sição um dispositivo para cadastrar e gerenciar clientes e produtos. 
Além disso, o programa traz um modelo-padrão de notas fiscais, 
com o intuito de facilitar a impressão em jogos soltos, cabendo 
apenas ao usuário digitar os principais dados e conferi-los antes de 
autorizar a emissão do documento. 

Cada programa é vendido a R$ 30 com possibilidade de parce-
lamento em três vezes de R$10. Para os clientes e empresas gráficas 
conveniados, o programa vem com licença de distribuição para até 
30 clientes. Junto à cópia, o utilizador encontra um tutorial, com 
duração de cinco minutos, munido de recomendações e explicações 
essenciais ao aproveitamento dos recursos.

O 
Associação leva ao setor gráfico um novo programa de computador com facilidades para a impressão

de documentos fiscais e opções de gerenciamento de produtos e clientes

Adicional de Insalubridade é tema de 
Plantão da ABIGRAF-MG 

A 
ABIGRAF-MG promoveu, em fevereiro, o Plantão 
Mensal com o tema Adicional de Insalubridade. A reu-
nião foi ministrada por Wellington Junqueira, consultor 
especialmente convidado pela ABIGRAF, que tratou de 

especificidades relacionadas ao acréscimo, de natureza pecuniária, 
feito no salário do empregado que venha a exercer suas atividades em 
condições consideradas perigosas, de risco ou de caráter penoso. 

A palestra abordou também os comportamentos, principais 
cuidados e importância do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP), como forma de resguardar a saúde dos trabalhadores e, 
assim, evitar passivo às empresas. Além disso, a discussão levou em 
conta os riscos ambientais relacionados e os processos judiciais.  

A iniciativa ressalta o papel da ABIGRAF-MG em manter 

em pauta questões de interesse do setor, provendo os gráficos de 
informações importantes sobre os procedimentos e comporta-
mentos relacionados às atividades da indústria gráfica.

A

A solicitação do programa já está liberada desde o dia 23 janeiro, na Secretaria da ABIGRAF-MG. O endereço é Rua Maranhão, 
1642 - 5º andar, Belo Horizonte-MG. Já o arquivo dos formulários será disponibilizado no site www.abigraf.org.br/mg. Para dúvidas 
e esclarecimentos, ligue para 0800-321999. 

O presidente Jacks Ubiratan apresenta o projeto aos associados

O consultor Wellington Junqueira esclarece as dúvidas dos gráficos

Palestra considerou os principais cuidados e determinações relacionados à segurança do trabalhador e meios de evitar passivos às empresas
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Conselho Consultivo da ABIGRAF-MG
vai a Varginha para discutir projetos

e ações do setor gráfico
Encontro reuniu diretores da Associação e representantes de sindicatos do interior para o debate

sobre temas relevantes para o futuro e fortalecimento do setor gráfico

A 
ABIGRAF-MG realizou, em fevereiro, na cidade de 

Varginha, a Reunião do Conselho Consultivo. O 

encontro abriu espaço para as discussões em torno 

de várias questões como as relações trabalhistas, ser-

viços de consultoria jurídica, relações associativas, Prêmio de 

Excelência Gráfica O Cícero, Papel Imune, emissão de notas 

fiscais, Simples, entre outros. 

Estiveram compondo a mesa de reunião o presidente 

da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan de Faria, o presidente 

do Conselho Consultivo da ABIGRAF-MG, Carlos Lúcio 

Gonçalves, o vice-presidente do Conselho Consultivo, José 

Lucílio da Silva, além do presidente da Fiemg Regional Sul, Ary 

Novaes, do representante da Assessoria de Relações Sindicais da 

Fiemg, Vítor Vieira e do anfitrião, o presidente do Sindicato da 

Indústria Gráfica de Varginha, Rogério Bregalda. 

Participaram, também, diretores da ABIGRAF-MG, ex-

presidentes da associação, como Carlos Alberto Rangel Proença 

e José Ribamar Chaves Cruz, além de Sérgio Picoli, presidente 

da Regional de Juiz de Fora, Max André de Souza, presidente da 

Regional de Montes Claros e os diretores José Antônio Martins 

A 

Diretores, representandes de sindicatos e a mesa 
diretora reunidos no Conselho Consultivo
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Sobrinho, Emerson Cortês Carrijo e Carlos Antônio Santos 

Florêncio, que representaram a regional de Uberlândia. De 

acordo com Jacks Ubiratan de Faria, o balanço do encontro 

foi bastante produtivo, com atendimento às principais ques-

tões previstas em pauta. “Nossa meta era divulgar as ações 

da Associação e viabilizar as informações e projetos para o 

interior. Dentro desse plano, alcançamos o nosso objetivo. 

Foi muito positivo”, afirmou.

Em pauta
A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho 

Consultivo, Carlos Lúcio Gonçalves, que cumprimentou 

os convidados e passou a palavra aos responsáveis pelos 

temas previstos. A primeira exposição foi feita pela repre-

sentante do Sebrae, Maria Carmem Diniz, que apresentou 

a avaliação dos resultados qualitativos da Gestão Estratégica 

Orientada para Resultados (Geor) e os destaques da atuação 

com esse projeto, fruto da parceria entre a ABIGRAF-MG e 

o Sebrae. Em 2005, foram 353 atendimentos, com registro de 

318 consultorias e 28 cursos realizados. Além disso, o Projeto 

Integração viabilizou duas missões internacionais e duas nacio-

nais, com registro de mais de 700 participantes.

De acordo com Maria Carmem, houve melhoria de gestão 

com custos mais reais, fortalecimento dos grupos e melhoria 

tecnológica a partir das consultorias. “Esses resultados não teriam 

sido possíveis sem a parceria incansável dos presidentes dos 

sindicatos, o apoio técnico e tecnológico do Senai e da própria 

ABIGRAF-MG como transmissora de conhecimento”, afirmou. 

“É fundamental, neste ano, que consolidemos a governância 

desse forte grupo da indústria gráfica para dar continuidade ao 

plano que está dando certo”, considerou.

Na seqüência, o diretor e 1º Secretário da ABIGRAF-MG, 

Vicente de Paula Aleixo, fez uma explanação de questões ligadas 

às relações trabalhistas, convenções coletivas de trabalho, implan-

tação do seguro de vida em grupo, obrigatório a partir de 2006, 

e o dia do gráfico, esclarecido, em reunião, como um dia de 

descanso remunerado. Além disso, os participantes foram alerta-

dos para a necessidade de cuidados com a legislação, para que as 

empresas possam atuar sem incorrer em passivos e prejuízos.

Adicional de Insalubridade
O tema Adicional de Insalubridade foi bastante debatido 

durante o encontro, em razão dos resultados e das possibilidades 

de prejuízos significativos às empresas. O 1º tesoureiro Rodrigo 

Velloso de Almeida chamou a atenção para o crescimento das 

ações do sindicato com base nessa questão. “Temos aconselhado 

que as empresas voltem a promover orientações sobre ações de 

insalubridade”, apontou. De acordo com Velloso, as empre-

sas devem atentar para a regularização de documentos como 

o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

que, uma vez em dia, oferecem chances consideráveis na disputa 

judicial contra as ações dos sindicatos. 

O presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan de Faria, 

ressaltou a importância do tema. Sem os programas, a empresa 

tem grandes chances de ser derrotada. A associação estuda a 

especial

O presidente Jacks Ubiratan aponta questões aos participantes da reunião
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possibilidade de realizar seminários em cada sindicato 

para tratar do tema.

Setor preparado e valorizado
Foi debatida também a questão dos Serviços de 

Consultoria Jurídica. De acordo com o presidente 

da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan de Faria, havia 

muita reclamação quanto ao suporte jurídico, devido 

à concentração do atendimento em apenas um con-

sultor. “Assim, foi contratado um escritório que pres-

tará consultorias e oferecerá suporte jurídico dentro 

da ABIGRAF-MG”, explicou. A advogada especialista 

em Direito do Trabalho, Thereza Rachel Carneiro, 

apresentou o escritório Moisés Freire, Bueno, Carneiro 

& Cerqueira e ressaltou a tendência de mercado com 

a participação dos advogados dentro das empresas. 

“Estamos à disposição para atendimentos de segunda a 

sexta, de 8h às 12h, ou no período da tarde, de 14h às 18h”. 

Programa de Desenvolvimento
do Setor Gráfico

O Programa de Desenvolvimento do Setor Gráfico do 

Estado de Minas Gerais, 2005 a 2007, não poderia ficar de fora 

da discussão. O tema foi apresentado pelo consultor Márcio 

Varela, que falou do Prograf e demais projetos desenvolvidos, 

em parceria com o Senai e o Sebrae, para aprimorar o perfil 

tecnológico das empresas gráficas associadas. “Nesta parceria, a 

ABIGRAF-MG tem tido uma participação fundamental: cha-

mou os sindicatos e fortaleceu essa atuação, principalmente na 

área de gestão”, apontou Varela. 

O consultor reforçou o foco estratégico do projeto em forta-

lecer a imagem das empresas, ampliar conhecimento e garantir 

a qualidade por meio de novas tecnologias, com atendimentos e 

consultorias prestadas para assegurar o desenvolvimento do setor. 

Foi citado o projeto Calculadora Gráfica, que colabora como 

importante ferramenta de gestão para a administração de empre-

sas gráficas. O desenvolvimento dessas ferramentas é tido, pelo 

presidente Jacks Ubiratan, como uma iniciativa importante, uma 

vez que os aplicativos ajudam a potencializar o setor. “Quanto 

mais conseguirmos melhorar o perfil de nossos empresários grá-

ficos, melhores condições, empresas mais sadias, encontraremos 

no mercado”, apontou.

A ABIGRAF-MG planeja, ainda, implementar, de vez, o 

método de Ensino a Distância (EAD), em meio aos projetos de 

melhoria dos perfis Tecnológico e de Gestão. De acordo com o 

presidente Jacks Ubiratan de Faria, foi contratado serviço para a 

criação de um portal de EAD, de modo a garantir a sustentabili-

dade dos treinamentos e fazer chegar a informação nas bases das 

cidades do interior. “O portal disponibilizará, por exemplo, ativi-

dades relacionadas ao Geor, com opções de métodos presenciais e 

alguns de ensino a distância”, informou. “No próximo ano, além 

de cursos de curta duração, teremos também cursos mais longos, 

com possibilidade, futuramente, de utilização de chats, video-

conferência e outras ferramentas interativas”, completou.

especial

Participantes acompanham a apresentação da Gestão Estratégica Orientada para Resultados
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Estão sendo desenvolvidos nove cursos, já em fase de nego-

ciações com o Sebrae. Para o presidente da Fiemg Regional Sul, 

Ary Novaes, o método de ensino traz novas oportunidades ao 

setor, como já tem sido observado em sua regional, onde o ensino 

a distância já é utilizado. “É uma metodologia importante, pois 

é um treinamento efetivo do pessoal”, afirmou. 

O plano da ABIGRAF-MG é, inicialmente, ambientar os 

gráficos para a utilização da metodologia de ensino. “A ferra-

menta está sendo finalizada logo será disponibilizada em breve”, 

informou Ubiratan.

Negociações para a
indústria gráfica

A reunião também abordou o tema da emissão de notas 

fiscais, em razão da criação de um programa de computador, 

desenvolvido pela ABIGRAF-MG, para a impressão dos 

documentos já no modelo permitido. O programa PED, 

além de uma facilidade, foi conseqüência de uma conquista 

da Associação que, após audiências diretas junto aos técnicos 

da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-MG), conseguiu 

equiparar a modalidade de jogos soltos à de formulário 

contínuo e garantir o retorno dos jogos soltos como opção 

aos empresários. A conquista foi registrada no Decreto nº 

44.188/05, publicado no Minas Gerais – Diário Oficial do 

Estado –, de 29 de dezembro de 2005.

Os participantes do Conselho Consultivo tiveram uma 

demonstração do funcionamento do programa e recebe-

ram esclarecimentos sobre os modelos de notas fiscais e os 

comandos básicos do PED. O programa é vendido pelo 

preço simbólico de R$30 aos associados e R$120 aos não-asso-

ciados. Cada aplicativo vem com licença para distribuição a até 

30 máquinas. Um dos representantes do sindicato de Uberlândia, 

José Antônio Martins, reforçou a importância do programa, que 

ampliou os atendimentos de sua gráfica. Segundo Martins, a 

implantação do PED foi simples e ele observou crescimento 

desde a instalação. “Fiz a compra do programa com licença para 

30 pessoas. Com o resultado positivo, já planejo fazer uma nova 

solicitação”, afirmou o dono da gráfica Santa Mônica.

Outro ponto discutido foi o uso do chamado papel imune 

(também conhecido como papel linha d’água) para uso em ser-

viços gráficos de caráter comercial. A ABIGRAF nacional e suas 

regionais não aprovam a utilização, por entenderem, segundo 

o presidente da ABIGRAF-MG, Jacks Ubiratan de Faria, que 

“o uso indevido incorre em concorrência predatória, mas, prin-

cipalmente, por ser ilegal”. Assim, a expectativa das regionais 

envolvidas é conseguir, em negociação junto à Receita Federal, 

inibir, de vez, a utilização e, de acordo com o Ubiratan, “garantir 

a igualdade de condições no mercado”. 

Existe, definida por lei federal, uma determinação, de dezem-

bro de 1997, que permite o emprego do papel imune apenas para 

a impressão de livros, revistas ou jornais, por ser, o material, isen-

to de Imposto sobre Produção Industrial (IPI) e Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A ABIGRAF 

espera que haja um retorno positivo da Receita Federal até o mês 

especial

A mesa diretora assiste e analisa a exposição de resultados do Prograf
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de abril. Se a solicitação for bem recebida, o órgão irá penalizar 

as empresas que não têm cuidado com a utilização. “Isso deve 

moralizar o mercado”, sinalizou Ubiratan. 

Ainda com respeito à Receita Federal, a reunião do Conselho 

Consultivo tratou do aumento das alíquotas do Simples, que 

representam alta de 50% nos tributos fiscais cobrados de peque-

nas empresas. A ABIGRAF-MG tenta, através de consultas 

junto aos técnicos da Secretaria, soluções para contornar o pro-

blema. Estima-se que haja uma resposta a partir de março. Até o 

momento, as regionais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro já 

obtiveram parecer favorável da Receita Federal. Santa Catarina, 

por sua vez, teve a solicitação negada. 

Outro tema previsto em pauta foi a implantação, por parte 

da Secretaria da Fazenda, de Autorização para Impressão de 

Documentos Fiscais (AIDF) eletrônica. Os técnicos se com-

prometeram em repassar à ABIGRAF-MG, com dois meses de 

antecedência, informações sobre a evolução do projeto. A forma 

também já foi negociada e todo o conteúdo será repassado em 

reuniões. A expectativa da associação é de que o sistema entre em 

funcionamento em abril ou maio. 

Curso de Mecânica Multilith
O curso de manutenção de pequenas máquinas Multilith 

também figurou entre as discussões do Conselho. Dois dos res-

ponsáveis pela atividade, Wilson Lino e Oscar Lima, que estiveram 

presentes em Varginha, revelaram que, em 2002, período em que o 

curso foi oferecido pela primeira vez, foram preparados 210 alunos, 

incluindo a demanda do Espírito Santo. “Até hoje o curso é muito 

elogiado. Agora, tenho certeza de que o resultado no interior será 

mais uma vitória”, apontou Oscar (leia mais na página 12). 

especial

Programação de Cursos de Aperfeiçoamento - Senai/Cecoteg    -    Abril/Maio/Junho - 2006

Local de realização: Senai/Cecoteg   -   Rua Santo Agostinho, 1717  -  Horto  -  Belo Horizonte/MG
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prêmio cícerop

Regulamento do Prêmio Mineiro de 
Excelência Gráfica Cícero

já está no site da ABIGRAF-MG
Determinações da premiação da Indústria Gráfica Mineira foram publicadas no site da ABIGRAF-MG

C
omeçou o período de inscrições para o Prêmio 

Mineiro de Excelência Gráfica Cícero – 2ª edi-

ção/2006. A ABIGRAF-MG, após os acertos e 

alterações definidos pela Comissão Organizadora 

da premiação e a homologação do documento, disponibi-

lizou, a partir do dia 21 de março, em seu site, o regula-

mento oficial do prêmio. Neste ano, a coordenação espera, 

com as alterações feitas, alcançar um grande número de 

inscrições, já que foram feitos ajustes no regulamento, de 

modo a atingir um número maior de impressos.  

A 2ª edição do prêmio conta com 40 categorias, dis-

tribuídas em nove segmentos. São eles: Livros, Revistas, 

Jornais, Produtos para Identificação, Acondicionamento, 

Promocional, Comercial, Produtos Próprios e Impressão 

Digital. 

Entre as novidades para 2006, merecem destaque a 

ampliação da categoria comercial, a premiação de forne-

cedores, indicados pelos inscritos, e a possibilidade de 

agências, freelancers e escritórios, com a devida autorização 

de suas respectivas gráficas, inscreverem seus trabalhos na 

categoria Inscrição Compartilhada. Além disso, a edição 

deste ano oferecerá o prêmio Grand Prix, apontado pela 

coordenação como o “Oscar” do prêmio. Nesta modalidade, 

os três finalistas de cada categoria, com exceção dos indica-

dos do segmento Produtos Próprios, concorrerão ao prêmio 

de destaque de Melhor Impressão, Melhor Acabamento 

Editorial e Melhor Acabamento Cartotécnico. 

Poderão participar trabalhos impressos no período de 

1º de junho de 2005 a 9 de junho de 2006. As inscrições 

serão recebidas até o dia 9 de junho e o valor será de R$ 50 

para os associados e de R$ 150 aos não-associados. Em sua 

última edição, o prêmio recebeu 128 inscrições.

Os interessados em participar do prêmio podem

consultar o regulamento no site da ABIGRAF-MG.

O endereço é www.abigraf.org.br/mg.

C

Vem aí a Semana de Artes Gráficas
A Semana de Artes Gráficas está marcada para o período de 10 a 14 de julho,
no Senai/Cecoteg. Em 2006, o evento vai oferecer oficinas, clínica tecnológica,

palestras, um fórum empresarial e uma feira de negócios, que abre espaço para empresas
interessadas em expor produtos e serviços em estandes. Programe-se já.

Comissão Organizadora no encontro que definiu o novo regulamento
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lançamento

Gráficos ganham publicação sobre
história e evolução do setor

P
Paixão pela Indústria Gráfica” é o título do 
livro lançado pelo diretor do Sindicato das 
Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais 
(SIGEMG), Ademir Jorge Marinho, o Toddy. 

O livro é uma publicação independente e registra nada 
menos que 34 anos de experiência e dedicação no setor 
gráfico mineiro.

A publicação, indicada a alunos de cursos de comu-
nicação, artes gráficas, colaboradores do meio gráfico 
e outros, traz, de forma concisa e precisa, informações 
e curiosidades sobre etapas de evolução do setor. Além disso, 
Toddy reúne esclarecimentos bastante úteis àqueles que têm 
dúvidas ou pretendem conhecer as palavras e termos comumente 

utilizados pela indústria gráfica, o que deixa a publi-
cação, segundo o presidente da ABIGRAF-MG, 
Jacks Ubiratan de Faria, excelente também como 
material didático. “É um livro de fácil leitura. 
Indicamos esse material e esperamos que faça parte 
do acervo bibliotecário das instituições de ensino”, 
afirmou Ubiratan, em nota divulgada no site da 
ABIGRAF-MG. 

Os interessados em adquirir o livro “Paixão pela 
Indústria Gráfica” devem entrar em contato com a 

Gráfica e Editora 101. O telefone é (31)3421-5000. Se preferirem, 
podem enviar um e-mail para orcamento@grafica101.com.br. O 
livro é vendido a R$15.

“

ABIGRAF-MG viabiliza curso de
mecânica a empresas associadas

C
omeçou, no dia 8 de fevereiro, o curso de Manutenção 
de Máquina Gráfica Multilith, realizado no Senai/
Cecoteg, em parceria com a ABIGRAF-MG e o 
Sebrae. A atividade é direcionada aos funcionários 

das gráficas associadas que estejam em dia com as contribuições 
associativas e sindicais e tem como objetivo fornecer, às micro e 
pequenas empresas, instruções de mecânica preventiva e corre-
tiva na utilização da máquina gráfica Multilith. 

Já executado há alguns anos, com muito sucesso, o curso 
de mecânica foi coordenado pelo diretor da ABIGRAF-MG, 
Oscar Lima, e montado e executado pela empresa Fergraf, em 
razão de parceria firmada junto à ABIGRAF-MG. O instrutor 
do curso é Marcos Juliati e a atividade é coordenada por uma 
equipe de diretores da associação, formada por Wilson Lino, 
Oscar Lima, Adriana Figueiredo, Wellington dos Santos, 
Márcio Flávio Alvares Cruz, Ronaldo Vieira e Hélio Pereira.  

As máquinas utilizadas ao longo das atividades são de pro-
priedade da ABIGRAF-MG, e o espaço de realização das aulas 
foi cedido pelo Senai/Cecoteg. Os gráficos participantes pagaram 
uma taxa simbólica de R$50,00 e encontraram à sua disposição 
todo o material didático e as ferramentas necessárias ao seu 
desenvolvimento, entre aulas teóricas, apresentações em DVD e 

apostila. De acordo com o instrutor Marcos Juliati, são 14 pes-
soas inscritas, número que superou a expectativa de 12 inscritos 
na primeira turma. “A previsão é de treinamento de duas turmas 
em Belo Horizonte e depois no interior”, afirma. Segundo Juliati, 
Varginha pode ser a cidade a receber o curso futuramente.

Em Belo Horizonte, o curso ocorreu de 8 de fevereiro a 
10 de março, de segunda a sexta, das 19h às 22h, e os alunos 
receberam os certificados em solenidade na ABIGRAF-MG. 
Uma outra turma começou a ser atendida no dia 13 de março. 
A atividade tem duração de aproximadamente um mês.

C

qualificaçãoQ

Alunos aprendem a utilizar a máquina gráfica Multilith
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Senai/Cecoteg

Senai/Cecoteg apresenta
78 novos profissionais

O 
dia 16 de dezembro foi dedicado à formatura 
de 78 alunos do Senai/Cecoteg, preparados  em 
cursos de Técnico em Design de Comunicação 
Gráfica, Aprendizagem Industrial Gráfica e 

Iniciação Profissional Gráfica. A gerente da escola, 
Márcia Andrade do Carmo, participou da solenidade 
junto ao diretor da ABIGRAF e proprietário da Art-
Técnica Gráfica, Hélio Pereira dos Santos, paraninfo das 

turmas, e também em companhia do vice-presidente do 
Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Minas 
Gerais (SIGEMG), Carlos Lúcio Gonçalves, e sua espo-
sa, Jeannete de Oliveira Gonçalves. 

Na ocasião, a representante da ABIGRAF-MG e 
SIGEMG foi a então secretária Marilene de Souza 
Freitas, que compôs a mesa ao lado da gerente da escola 
e dos professores homenageados.

O

E
ntregue no dia 15 de dezembro, o Diagnóstico 
das Indústrias Gráficas de Minas Gerais foi feito 
com o objetivo de conhecer as necessidades do 
setor gráfico, ampliar o panorama da gestão e 

facilitar a busca e solução de problemas nas empresas 
gráficas. Três instituições, Sebrae-MG, ABIGRAF-MG e 
Senai/Cecoteg uniram-se para a produção do documen-
to, uma ação fundamental para que o planejamento de 
outros projetos seja feito com segurança e adequação.  

O Diagnóstico foi realizado de agosto a dezembro 
de 2005, através de uma empresa terceirizada, a Core 
Intelligence. Além de focalizar diversos municípios do 
Estado de Minas Gerais, o documento reuniu a partici-
pação de 1.200 empresas associadas ao SIGEMG. 

Os empresários que participaram do processo obtive-

ram grandes oportunidades de realização de levantamen-
to dos possíveis problemas em suas empresas e orienta-
ções na busca de soluções. Vale ressaltar, no entanto, 
que o processo de Diagnóstico não soluciona de vez o 
problema, mas corresponde a uma importante ferramen-
ta para as entidades conhecerem a real necessidade do 
setor e traçarem novos rumos às organizações. 

O resultado deste levantamento inicial poderá ser 
usado pela própria ABIGRAF, em cooperação com 
outras entidades, incluindo o Sebrae e Senai, de modo a 
implementar ações de melhoria das empresas gráficas do 
Estado de Minas Gerais.

Informações sobre a programação de cursos de aper-
feiçoamento pelo telefone 3482-5641 ou 5635

E

Diagnóstico das indústrias
gráficas de Minas Gerais
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Senai/Cecoteg

Aprendizagem Industrial Gráfica:
toda empresa merece

A 
través do “Programa Aprendizagem Industrial”, o 
Senai/Cecoteg  faz um ótimo investimento em quali-
ficação de jovens profissionais, de 16 a 23 anos, para 
atuar em empresas gráficas. O principal objetivo deste 

curso é inserir o jovem no mercado de trabalho, para que ele 
possa ter a sua primeira fonte de renda e, posteriormente, buscar 
o aperfeiçoamento na área escolhida, sem que isto comprometa 
seus estudos. Este programa tem a duração de um ano e capacita 
o aprendiz a: entender o processo de editoração eletrônica; operar 
impressoras serigráficas, impressoras off-set planas de pequenos 
formatos; operar guilhotinas; e realizar acabamento de produtos 
gráficos. É orientado a ter uma boa postura profissional e tornar-
se um cidadão ético e empreendedor. 

Ao criar a figura do aprendiz, a lei trata da contratação escrita 
por prazo determinado. À empresa gráfica é reservado o direito de 
indicar, mediante ofício, candidato aos Cursos de Aprendizagem 
Industrial, desde que sejam observados os critérios de idade, esco-
laridade, prazo de inscrição e participação no processo seletivo. O 
aprendiz devidamente contratado faz jus aos direitos trabalhistas 
assegurados pela CLT. A remuneração é proporcional à sua jornada 
de trabalho (horas estudadas no Senai), sendo calculada em função 
do salário mínimo vigente. “Apesar de terem pequena experiência, 
esses jovens são mais esforçados e não se deixam abater por qualquer 
dificuldade. Além disso, são proativos e extremamente criativos 

na resolução de problemas cotidianos”, afirma a gerente do Senai/
Cecoteg, Márcia Andrade Carmo.

O Senai/Cecoteg, em parceria com a ABIGRAF-MG, busca 
uma sintonia com o mercado para preparar os alunos de acordo com 
a realidade das gráficas e assegurar que, ao se formar, o estudante e 
aspirante a profissional gráfico conseguirá a oportunidade desejada 
e, ao mesmo tempo, dará um retorno dentro da sua formação para 
a empresa.

É de fundamental importância o papel desempenhado pela grá-
fica que contrata um “Aprendiz” na complementação do processo de 
aprendizagem. As variáveis que existem dentro da indústria não podem 
ser reproduzidas em um ambiente acadêmico. Por isso, os alunos recém-
formados ainda necessitam de um apoio no que diz respeito às particu-
laridades da produção gráfica. Sabemos que um dos grandes problemas 
nacionais é o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, pois uma das 
principais exigências das empresas é a experiência anterior. Com esta 
ferramenta, as empresas passarão a encarar o jovem de forma diferente. 
Jovens e empresas passarão a ser parceiros nesse processo. “Contratar um 
aprendiz, pois, é um dos melhores investimentos que uma empresa pode 
fazer, além de ser uma oportunidade de aproximar o jovem do mercado 
de trabalho”, conclui Márcia.

Mais informações no Senai/Cecoteg.
Tel.: 3482-5647 / Margarida ou Thaís.

A

Gráfico participa da minissérie JK

A 
indústria gráfica assistiu, no último dia 31 de janeiro, 
à participação do gráfico Peixoto Filho em capítulo da 
minissérie JK, produzida pela Rede Globo de Televisão. 
Peixoto, um dos proprietários da antiga gráfica Saci e 

dono da WT Serviços Gráficos, foi convidado a participar como 
figurante, posicionado na linha de frente dos membros do partido 
de oposição a Juscelino Kubitschek. Na cena, Peixoto aperta a mão 
de José Wilker, ator que representa o ex-presidente na segunda fase 
da minissérie. “Fazer parte disso foi realmente uma honra”, aponta 
o gráfico, que também não esconde a afinidade com relação ao 
ex-presidente. Além dessa participação, Peixoto possui, há 46 anos, 
um telegrama enviado por Juscelino a seu pai, com os cumprimen-
tos pelo seu casamento. Por fim, uma curiosidade: entre todos os 
envolvidos nas filmagens, Peixoto foi o único que havia estado, de 
fato, na posse de Juscelino no Palácio da Liberdade.

A

Peixoto Filho e as atrizes Marília Pêra, Denise del Vecchio e Ariclê Perez

D
iv
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Parcerias para implementação
do PPRA, PCMSO e PPP

E
m 1999, a ABIGRAF-MG e o SIGEMG realizavam, 
no decorrer daquele ano, campanhas em benefício da 
saúde e segurança na indústria gráfica, aconselhando 
as gráficas a cumprirem as obrigações decorrentes do 

PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), 
bem como do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) e PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Durante a campanha, foram editadas duas cartilhas, 
uma voltada para o empresário e outra para os empregados. 
Por meio de uma linguagem didática e esclarecedora, as 
cartilhas falavam sobre a obrigatoriedade e importância do 
PPRA e do PCMSO, como forma de resguardar a saúde dos 
trabalhadores.

Informamos aos nossos associados que o Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Gráfica está ajuizando sucessivas 
ações, na qualidade de substituto processual (direito este 
garantido por Lei), contra as indústrias gráficas situadas em 
Minas Gerais, requerendo o pagamento do adicional de insa-
lubridade para os empregados gráficos.

É nosso dever informar aos nossos associados que o fato de 

o sindicato dos empregados estar fazendo isto não quer dizer 
que tenhamos que pagar. Um PPRA e um PCMSO bem feitos 
podem ajudar nossos associados a provar  não ser devido este 
adicional, demonstrando não haver um agente insalubre, ou caso 
houver, estar este neutralizado com o devido uso dos EPI’s.

Dando continuidade a este trabalho, e com o objetivo 
de minimizar custos em nosso setor, a ABIGRAF-MG está 
buscando parcerias para minimizar os custos dos programas 
necessários. Para tanto, necessita saber do número de associa-
dos interessados em participar dessa parceria. 

Por isso, a ABIGRAF-MG encaminhou uma mala direta 
sobre o assunto e um questionário solicitando informações 
sobre a empresa, número de funcionários por setor e se já 
contratou ou elaborou alguma vez o PPRA. 

Cumprindo as exigências, 
todos saem ganhando

Em caso de dúvida, entre em contato com o   Departamento  
Jurídico  da ABIGRAF-MG pelo telefone 0800-32.1999, pelo fax 
(31)3284-6592 ou pelo e-mail consultoria@abigrafmg.com.br.

E

jurídico
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Ficha de inscrição para:
PPRA – PCMSO – PPA – PPP

Desejo receber maiores informações sobre o assunto:

1 – Dados da empresa: Associada à ABIGRAF/MG desde: ______/______/_______  

Razão Social: ________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________   Cidade: ______________________________

E-mail: ________________________________Telefone:   ____________________________ 

Proprietário: ___________________________

2 – Número de pessoas que trabalham na empresa de acordo com os setores:

Arte / pré-impressão: ____

Impressão: ____ 

Acabamento: ____

Administração: ____

3 – A empresa já elaborou o PPRA? Em caso positivo qual empresa foi contratada?

Sim - nome da empresa: ¬_____________________________________________________

Não 

4 – Sendo sua resposta anterior afirmativa, qual o valor que está pagando pelos:

PPRA: ____________________    

PCMSO: __________________    

PPP: ______________________

Por funcionário (valor mensal): ____________________

_________________________________________________________

Assinatura do proprietário e responsável pelas informações

MINAS GERAIS

FIEMG
CIEMG SESI SENAI IEL
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credigraf

Credigraf convoca cooperados
e discute desempenho e assuntos

de interesse do setor

F
oi realizada, no dia 20 de fevereiro, às 19h, a Assembléia 
Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Gráficos da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte Ltda. (Credigraf), com o objetivo de definir 

questões de relevância para os cooperados, bem como de deliberar 
sobre tópicos e procedimentos legais com necessidade de aprova-
ção.

O encontro aconteceu na sede da ABIGRAF-MG e reuniu 
cerca de 42 cooperados. A reunião foi dirigida pelo presidente da 
cooperativa, David da Silva Júnior, com intervenções de associados, 
que deram suporte aos detalhes apresentados e fizeram a leitura 
dos relatórios aprovados em reuniões e assembléias anteriores. Na 
ocasião, foi registrado o fim do mandato de Rodrigo Velloso, ex-
presidente da Credigraf, que deixou o cargo no final de 2004 para 
assumir a tesouraria da ABIGRAF-MG e do SIGEMG. Velloso foi 
substituído por David da Silva Júnior, que assumiu a presidência da 
Cooperativa desde então.

Os participantes discutiram sobre o julgamento do relatório do 
Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço 
Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, além da destinação de resul-
tados conquistados no ano anterior e o uso e aplicação do Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates). Também entraram 
em pauta a eleição dos novos membros dos conselhos Fiscal e de 
Administração e outros assuntos de interesse geral da Cooperativa, 
como a implantação de novos produtos e serviços e o plano de cria-
ção de novos comitês de Marketing e Jurídico. 

Os tópicos votados foram aprovados por unanimidade entre os 
membros presentes, o que caracterizou a sintonia do grupo, focado 
nos mesmos objetivos e anseios dentro da Credigraf. O presidente 
da Cooperativa, David da Silva Júnior, reeleito com a aprovação da 
chapa para composição dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
agradeceu aos presentes pela participação e chamou a atenção para a 
importância e necessidade do comparecimento geral dos membros 
nas Assembléias. “Queremos transformar a Credigraf num braço 
forte da ABIGRAF-MG e isso só vai acontecer, de fato, com o apoio 
e a participação de todos”, afirmou.  A Cooperativa conta com uma 
carteira de 200 associados.

F 
Em Assembléia Geral Ordinária, a Cooperativa também abordou os resultados do exercício 2005 e temas de interesse do setor

Conselho de Administração – mandato até agosto/2009
Diretoria:
David da Silva Júnior
Celso Silva
Antonio Joarês de Castro 
Conselheiros Efetivos:
José Francisco Cardoso de Oliveira
Marcos Pereira de Souza
Conselheiros Suplentes:
Marilene de Souza Freitas
Luiz Carlos Ferreira
Conselho Fiscal – mandato até agosto/2007
Conselheiros Efetivos:
Heracles Soares de Almeida
André de Mello Silva
Alberto Rodrigues da Silva Filho
Conselheiros Suplentes:
Vanderlei Hermogenes de Godoi
Wellington dos Santos Ferreira
Antonio Agostinho Dungas

Conheça os novos
membros dos Conselhos

de Administração e
Fiscal da Credigraf

Membros da Credigraf reunidos na Assembléia Geral Ordinária
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Prograf pretende atingir 150
empresas em 2006

pioneiro Programa de Gestão de Custos e Formação 

do Preço de Venda para Serviços Gráficos (Prograf), 

software de capacitação em gestão, desenvolvido 

e produzido pela ABIGRAF-MG, atendeu, em 

2005, a 86 gráficas. 

Definido pelo consultor técnico de relações associativas, 

Edson Viana, como a principal ação dentro do Geor, o 

Prograf já recomeçou os trabalhos em 2006. Desta vez, a 

expectativa é atender cerca de 150 empresas gráficas, que 

vão abandonar antigas ferramentas e, através do programa, 

ganhar em dinamicidade e eficiência na administração de 

custos e formação do preço de vendas na indústria gráfica.

Este ano, o acompanhamento das empresas participan-

tes para a implantação do Prograf será o mesmo de 2005. 

A ABIGRAF-MG, por meio de seus consultores técnicos, 

oferece visitas periódicas para treinamento e instalação do sof-

tware. Além disso, têm sido feitas palestras em cidades como 

Varginha, Uberaba, Montes Claros e Sete Lagoas, nas quais o 

Prograf já trouxe resultados significativos. 

O Prograf é uma ferramenta desenvolvida com a mais 

alta tecnologia de programação e processamento de dados, 

de forma a agilizar e simplificar o gerenciamento de custos 

e preços.  Adotado pela ABIGRAF-MG, em parceria com 

o Sebrae/MG, o programa tem como objetivo promover a 

capacitação técnica do micro e pequeno empresário gráfico 

de Minas Gerais e reduzir o tempo investido na elaboração de 

preços de serviços gráficos em geral. Dessa forma, é possível 

reduzir a concorrência predatória, ampliar a competição do 

mercado e assegurar maior rentabilidade às empresas. 

Outras informações: www.abigraf.org.br/mg/prograf

PPP(PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO), 
PPRA, PCMSO - EXAMES MÉDICOS, ACUIDADE VI-

SUAL, AUDIOMETRIA, ELETROCARDIOGRAMA - CIPA, 
PGR, PCA, PPR, ERGONOMIA, PERÍCIAS,

LAUDOS TÉCNICOS, PALESTRAS, RCA/PCA, PGRSS

TEL.: 3349-7536 / 3349-7537 / 3349-7538
CENTRAL: 3349-7500

O
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Como nasce um
paradigma!!!!

U
m grupo de cientistas colocou cinco macacos numa 

jaula, em cujo centro puseram uma escada e, sobre 

ela, um cacho de bananas. Quando um macaco 

subia a escada para apanhar as bananas, os cientis-

tas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. 

Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a 

escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais 

algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar 

da tentação das bananas. 

Então, os cientistas substituíram um dos cinco macacos. 

A primeira coisa que ele fez foi procurar subir a escada, dela 

sendo rapidamente retirado pelos outros, que o surraram. 

Depois de algumas surras, o novo inte-

grante do grupo não mais procurava 

subir a escada. Um segundo foi substituído, e o mesmo 

ocorreu, tendo o primeiro substituto participado, com 

entusiasmo, da surra ao novato. Um terceiro foi trocado, 

e repetiu-se o fato. Um quarto e, finalmente, o último dos 

veteranos foi substituído.

Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco 

macacos que, mesmo nunca  tendo tomado um banho frio, 

continuavam batendo naquele que tentasse chegar  às bana-

nas. Se fosse possível perguntar a algum deles porque batiam 

em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta 

seria: “Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui...”.

Você não deve perder a oportunidade de passar esta 

história para seus amigos, para que, vez por outra, 

questionem-se por que estão batendo...

U
Em que você anda acreditando?

“É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito”.
Albert Einstein

reflexãor
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