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100 anos. Boa idade
para pensar no futuro.
Quando assumiu o controle da indústria de papéis Gordinho Braune,
o Grupo Bignardi incorporou uma história de pioneirismo iniciada
em 1915. Tradição renovada pela marca Bignardi Papéis e uma visão
estratégica adequada ao mercado brasileiro.
Em seguida, vieram grandes investimentos em tecnologia, inovação
e novos produtos. Agora, aos 100 anos, a tradição ganha um novo fôlego,
alinhada com as políticas ambientais, certificada internacionalmente
e cumprindo seu papel na educação brasileira.
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www.bignardipapeis.com.br
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Você sabia que as empresas brasileiras produtoras de papel obtêm
100% da celulose a partir de ﬂorestas plantadas?*
A área de ﬂorestas plantadas no Brasil equivale a 2.6 milhões de campos
de futebol.**

Leia seu jornal favorito tranquilamente, pois o papel é feito de madeira
natural e renivável.

Two Sides é uma iniciativa que
promove o uso responsável da
comunicação impressa e do papel
como uma escolha natural e
reciclável para comunicações
poderosas e sustentáveis.
*IBÁ, 2015.
**Two Sides Brasil, 2015.
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Para descobrir fatos
ambientais surpreendentes
sobre a comunicação
impressa e o papel, visite
www.twosides.org.br
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EDITORIAL

PARA VER ALÉM
DA ESTRADA
Vicente de Paula Aleixo Dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG

5 18:08

Pensem em um carro trafegando por uma

estamos certos: quanto mais carros estiverem na

estrada vazia durante a noite. Por mais experiente

estrada seguindo pelo mesmo caminho, melhor

que o motorista seja, nessa situação, o seguro é

veremos a estrada.

avançar somente à medida em que os faróis ilumi-

Por isso é que convidamos a cada empresário

nam o caminho. Quando se iniciou o ano de 2015,

da indústria gráfica para se unir conosco nesta

parecíamos trafegar por uma estrada escura, sem

caminhada. Acreditamos que apenas com o asso-

saber ao certo se havia obstáculos mais adiante.

ciativismo alcançaremos nosso destino com mais

Porém, sempre que um novo ano se inicia,

segurança. Seremos mais quanto mais unidos

temos a sensação de que a vida vai mudar e vere-

estivermos em prol do mesmo objetivo.

mos a estrada mais iluminada. Mas, nem sempre

Desejamos que 2016, ainda que nos desponte

isso acontece. Quando pensamos em cenário

desafiador, nos traga boas razões para inovar

econômico, então, lançamos mão da metáfora da

e crescer com criatividade. Não nos limitemos

estrada sempre que o destino nos parece incer-

apenas ao que podemos ver da estrada. Com

to. Tendemos a avançar cautelosos, seguindo o

trabalho e planejamento, estamos certos de que

trajeto iluminado pelos faróis.

superaremos esse cenário difícil. Que este ano

Foi assim que demos início a 2016: trafegando
por um caminho incerto, do qual não vemos além do

seja, para todos nós, gráficos mineiros, um tempo
de importantes conquistas.

que as luzes projetam no horizonte. Não sabemos

êm

como o cenário vai se comportar, mas de uma coisa

Boa leitura!

pos

adeira

BELO HORIZONTE – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2016

O Cícero_jan_fev_16.indd 3

/2015 17:04:05

3

12/02/2016 11:18:11

SUMÁRIO
O Cícero é uma publicação da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica Regional Minas Gerais (ABIGRAF-MG) e do
Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais (SIGEMG).

S

Rua Maranhão, 1.642 – Funcionários
Tel.: (31)3232-6316 – Fax: (31)3232-6321
Belo Horizonte – MG – CEP: 30150-331
www.abigrafmg.com.br – abigrafmg@abigrafmg.com.br
ABIGRAF-MG
Presidente
Vicente de Paula Aleixo Dias
1º Vice-presidente
Rodrigo Velloso de Almeida
2º Vice-presidente
Júlio Américo de Oliveira Pena
1º Tesoureiro
Geraldo Cézar Miranda Simões
2º Tesoureiro
Alberto Rodrigues da Silva Filho

Cursos SENAI CECOTEG

Página 5
Capa:
Enquete setorial mostra preocupação

Página 6

1º Secretário
David da Silva Júnior
2º Secretário
Luiz Fernando Martins Lazafá
Diretoria
Ademir Jorge Marinho; Rafael Pinto Nogueira; Ricardo de Lara Campos; José Carlos Otoni
Ferreira; Altino Osmar Martins; Fausto Luiz Tameirão Diniz; Carlos Antonio Costa; Angelo
Buldrini de Souza; Frederico Magno Tavares; Jairo Alves Lopes Júnior; Sérgio Alves Silva;
Abdallah Mussa Sobrinho; Maria Amélia Tofani Mota; Ricardo Carvalhais Aguiar;
Philipe Caetano Lara; Cláudio Araújo Dias; Luiz Antônio Vasconselos Alves Lima; Luiz Carlos
Dias de Oliveira; Cláudio Wagner Duarte Rezende; Cláudia Pereira de Rezende; Gillian Alves da
Costa; Carlúcio Santos Rajão; Flávio Henrique Arantes dos Santos; Evandro Arantes; Patrícia
das Graças Neres Alves; Carlos Guimarães de Castro; Vitor Gomes da Silva; Geraldo Gilberto
de Oliveira Pinto; Carlos Alberto Rangel Proença; Marcus Vinicius Viana; Eny Aparecida de
Paiva Coimbra; Paulo César de Assis Lage; Marco Antônio de Pádua Faria; Marcelo Sávio
do Amaral; Nilmar Cássio de Vieira; Geraldo Pereira de Almeida; Maria de Fátima Ferreira.
Diretoria suplente
Adão da Cruz Ribeiro; Fábio Ângelo Batista; Silvio Verçosa; Lucas Simões, João Batista de Souza.
Conselho Fiscal efetivo
Carlos Alberto da Rocha Castro; Celso Silva; Joaquim Alves Sobrinho
Conselho Fiscal suplente
Wilson Melo Lima; Ailton Pinto de Carvalho; José Antônio Delgado Monteiro Junior
SIGEMG
Presidente
Vicente de Paula Aleixo Dias
1º Vice-presidente
Rodrigo Velloso de Almeida
2º Vice-presidente
Luiz Carlos Dias Oliveira
1º Tesoureiro
Geraldo Cézar Miranda Simões
2º Tesoureiro
José Carlos Otoni Ferreira
1ª Secretário
David da Silva Júnior
2ª Secretário
Ricardo de Lara Campos
Diretoria
Cláudia Pereira de Rezende; Patrícia das Graças Neres Alves; Altino Osmar Martins; Gillian
Alves Costa; Sérgio Alves Silva; Wellington dos Santos Ferreira; Marcus Vinicius Viana.
Conselho Fiscal efetivo
Carlos Alberto da Rocha Castro; Celso Silva; Joaquim Alves Sobrinho.
Conselho Fiscal suplente
Wilson Melo Lima; Ailton Pinto de Carvalho; José Antônio Delgado Monteiro Junior.
Delegados junto à Fiemg
Vicente de Paula Aleixo Dias e Luiz Carlos Dias Oliveira (efetivos),
David da Silva Júnior e Geraldo Cézar Miranda Simões (suplentes).
Informativo O Cícero
Diretor responsável Informativo O Cícero
Ricardo de Lara Campos

Jurídico:
Estatuto Social do SIGEMG
tem nova versão

Página 8
Associativismo:

Página 9
Notícias do Setor

Página 10
Reflexão

Página 11
Fale Conosco
Tel: (31) 3232-6316
Fax: (31) 3232-6321
E-mail: abigrafmg@abigrafmg.com.br
www.abigrafmg.com.br

Jornalistas Responsáveis
Cristina Mota (8065/MG) e Lígia Chagas (09247/JP)
Redação e Edição
Cristina Mota e Lígia Chagas
Projeto Gráfico
Prefácio Comunicação – Tércio Lemos
Diagramação
João Cleber de Oliveira Silva (ABIGRAF-MG)
Coordenação
Márcio Varela
Fotos
Arquivos ABIGRAF-MG

O Cícero
O Cícero é um tipo de medida gráfica
correspondente a 12 pontos Didot. Cada
ponto tem a espessura de um quinto de
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SE UNEM

Conheça nossa política de preços e descontos!

SENAIAQUIcecoteg
TEORIA + PRATICA

Venha fazer a diferença
para a indústria gráfica!
Consultoria e Assessoria
Tecnológica na área gráfica
Cursos Técnicos
Aprendizagem industrial
Qualificação profissional
Aperfeiçoamento
Núcleo de Design e Inovação

Contatos:
(31) 3482-5635
cecoteg@fiemg.com.br
www.senaimg.com.br
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CAPA

ENQUETE SETORIAL
MOSTRA PREOCUPAÇÃO
Confiantes ou pessimistas? A receita tem diminuído, segue constante ou aumentou? E a contratação dos funcionários,
como está? Estes e outros temas constavam na enquete econômica enviada pela ABIGRAF-MG aos seus associados, em
outubro. O objetivo era reunir dados para conhecer melhor o cenário enfrentado pelos empresários gráficos mineiros e
elaborar ações que possam auxiliá-los.
Nesta edição, os resultados são apresentados e, em geral, refletem o cenário de incerteza econômica enfrentado pelo
país. “Neste início de ano, a diretoria da ABIGRAF-MG e do SIGEMG tem se reunido para avaliar o panorama e propor ações.
O caminho não é simples, não é fácil. Mas temos a certeza de que, por meio do associativismo, conseguiremos, juntos,
traçar caminhos e enfrentar o cenário adverso”, diz o presidente da Associação e do Sindicato, Vicente de Paula Aleixo Dias.
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A ENQUETE SERÁ REALIZADA A CADA SEIS MESES VIA E-MAIL. PARTICIPE!

Gerenciamento de Resíduos
Coleta e Tratamento de Resíduos
Descontaminação de Lâmpadas
Descaracterização de Produtos
Resíduos Eletrônicos
Pilhas e Baterias

www.inovarambiental.com.br

|
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JURÍDICO

ESTATUTO SOCIAL DO
SIGEMG TEM NOVA VERSÃO
ALTERAÇÕES FORAM REALIZADAS DE ACORDO COM A LEI E
AS REGRAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Carla Maria de Mattos Barros
Consultora Trabalhista da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
O Estatuto Social do SIGEMG teve alterações. As

o prazo de até 60 dias para deliberar.

mudanças consideraram as novas regras do Ministério do

Cumprindo as novas regras do Ministério do Traba-

Trabalho e Emprego e as alterações das legislações, sendo

lho e Emprego, o Sindicato será administrado por uma

deliberadas pela Diretoria do Sindicato, em Assembleias,

Diretoria composta por 15 membros e um Conselho Fiscal,

no dia 18 de junho de 2015.

composto de seis membros, eleitos pela Assembleia Geral.

Com o novo Estatuto Social, ficou estabelecida a cria-

A Diretoria será composta pelos seguintes cargos:

ção do Quadro Associativo do SIGEMG, respeitando sua

Presidente; Vice-Presidente; Suplente do Vice-Presidente;

base territorial, com a instituição de uma mensalidade no

Diretor Financeiro; Suplente do Diretor Financeiro; Diretor

valor de R$25,00 mensais para as empresas pertencentes

Administrativo; Suplente do Diretor Administrativo; oito

à categoria econômica que a entidade representa, inde-

Diretores Plenários.

pendente do regime fiscal.

Dentre os membros da Diretoria, deverão ser indicados
dois Delegados efetivos e dois suplentes, para representar

Esclarecemos que o objetivo da mensalidade é única e
exclusivamente fortalecer o nosso Sindicato, garantindo
conquistas, promovendo a cidadania da categoria e gerar
receita mensal para tornar o Sindicato financeiramente

o Sindicato junto ao Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.
O Conselho Fiscal será composto de: três Conselheiros
Fiscais Efetivos e três Conselheiros Fiscais Suplentes.

independente, mantendo e elevando a prestação de ser-

Ficou estabelecido ainda que os membros da Diretoria,

viços com um custo individual baixo para o associado,

do Conselho Fiscal, dos Delegados junto ao Conselho de

sendo certo que o associado em dia com as mensalidades

Representantes da Federação das Indústrias do Estado

e contribuições poderá votar e ser votado.

de Minas Gerais e seus respectivos suplentes perderão
o mandato, além dos já previstos no Estatuto anterior,

Além da instituição da mensalidade, destacam-se as
principais modificações:

também nos casos de malversação, dilapidação do patrimônio social e/ou quaisquer crimes praticados contra o

A partir da vigência do novo Estatuto, os associados
que tenham sido excluídos do quadro social do SIGEMG

patrimônio do Sindicato; e nos casos de condenação em
processo criminal transitado em julgado.

poderão reingressar no sindicato, desde que se reabilitem,
Dessa forma e no melhor entendimento, acredita-

a juízo da Diretoria.
Caso a exclusão tenha sido motivada por débitos de men-

mos que com as modificações do Estatuto Social, o

salidades e/ou contribuições, o reingresso somente se dará

SIGEMG busca, por todos os meios, apoiar e represen-

após sua quitação, em valores atualizados e corrigidos moneta-

tar os seus associados, tornando as empresas muito

riamente pelo índice do INPC ou outro que venha a substituí-lo.

mais bem preparadas para os desafios do mercado,

Em caso de inadimplência superior a 12 meses, o

fortalecendo as reivindicações junto ao poder público,

associado poderá ser reintegrado ao quadro associativo,

favorecendo a criação de novos negócios, unindo as

mediante deliberação da Diretoria Executiva, por meio de

indústrias, facilitando a inovação, a capacidade e o

requerimento dirigido ao Presidente do Sindicato, que terá

enquadramento legal.

BELO HORIZONTE – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2016

O Cícero_jan_fev_16.indd 8

8

12/02/2016 11:18:20

ASSOCIATIVISMO

FAÇA PARTE DA
ABIGRAF-MG E
DO SIGEMG
Márcio Varela
Pedagogo Empresarial
Num breve exercício de filosofia, vamos encontrar em

Quanto esforço de alguns para sustentar e manter a

Aristóteles um fundamento que nos leva a justificar a

união dos gráficos na busca de sua representação perante

necessidade humana de viver em sociedade: o homem é

os governantes e a sociedade? Enquanto esses se esfor-

um animal social. Por isso construiu cidades, criou estados

çam em contribuir outros questionam sobre que benefícios

e fundou nações. Tudo isso numa visão, digamos, macro.

obterão para se associar? A entidade de classe, antes de

Por outro lado, observem que os amigos se encontram num

propor distribuir benefícios, busca sua sobrevivência, para

boteco, num clube ou mesmo em casa para jogar conversa

que possa legitimar o setor econômico que representa.

fora, falar do alheio, do futebol, criticar os governos, enfim,
criam um núcleo social com essa finalidade.
Em outro exercício de convivência social, o homem
busca na religião sua comunicação com o divino, estuda

Temos assistido ao fracasso das sociedades governadas por políticos populistas e assistencialistas. Mesmo
assim, alguns empresários querem esse modelo para o seu
sindicato ou associação.

os escritos considerados sagrados, exercita sua fé e tem

Se a nação brasileira optou pela democracia, falta aos

na igreja seu espaço social. Agora vem a questão: onde

seus cidadãos a compreensão de que somente através de

o homem irá discutir, ou trocar experiências, ou buscar

entidades representativas poderão ser fortes para exigir

conhecimentos relativos ao seu negócio empresarial, fora

dos governantes ética, competência, transparência e até

de seu sindicato ou de sua associação de classe?

mesmo combater essa corrupção que hoje preenche o

O empresário que se isola em seu estado natural cria

noticiário nacional.

barreiras entre o presente e o futuro. E barreiras foram e

Portanto, se você, empresário, quer as reformas de que

continuam sendo imaginadas com relação às organizações

o Brasil necessita urgente, tome a iniciativa de participar

sociais que reúnem e representam os empresários gráficos

de seu sindicato ou associação. Porque “JUNTOS SOMOS

de Minas Gerais.

MUITO MAIS FORTES” .
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NOTÍCIAS DO SETOR

PARTICIPE DA EXPOPRINT DIGITAL 2016

A ExpoPrint Digital 2016 já está marcada: de 6 a 9

nicação visual, e à Brasil Label, focada no segmento

de abril, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em

de rótulos e etiquetas. No ano passado, superou as

São Paulo. A ABIGRAF e o SIGEMG estão organizando

expectativas, registrando 14.236 visitantes únicos e

a tradicional caravana mineira: o grupo de empresá-

presença de 439 marcas. Foram apresentadas tecno-

rios gráficos mineiros irá conferir o evento de 7 a 9

logias em software, hardware, gestão, insumos, para

de abril. Para pré-agendar sua participação, basta

expor soluções de comunicação visual, impressão

ligar para (31)3232-6322 ou entrar em contato pelo

digital e vestuário fossem atendidas de forma plena

e-mail comunicacao@abigrafmg.com.br. Há opções

dentro da feira. Os empresários saíram com a semente

de deslocamento via ônibus ou avião.

e pensando quantos projetos eles podem desenvolver”.

Antes realizada a cada dois anos, a partir de 2016

Para 2016, os organizadores prometem uma feira ainda

a ExpoPrint passa a ser anual. A feira acontece parale-

mais especial, com mais conteúdo e áreas, como a label,

lamente à FESPA Brasil, evento de soluções de comu-

além de uma série de palestras e outras atividades.
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REFLEXÃO

CENOURAS, OVOS E CAFÉ*
Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam difíceis para ela. Ela já
não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que assim que
um problema estava resolvido um outro surgia.
Seu pai, um “chef”, levou-a até a cozinha dele. Encheu três panelas com água e colocou cada uma
delas em fogo alto. Logo as panelas começaram a ferver. Numa ele colocou cenouras, noutra colocou
ovos e, na última, pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e
esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo.
Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas de gás. Pescou as cenouras e colocou-as numa
tigela. Retirou os ovos e colocou-os em outra tigela. Então pegou o café com uma concha e colocou-o
numa xícara. Virando-se para ela, perguntou:
– Querida, o que você está vendo?
– Cenouras, ovos e café - ela respondeu.
Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que
as cenouras estavam macias.
Então, pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca verificou
que o ovo endurecera com a fervura.
Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso.
Ela perguntou humildemente:
– O que isto significa, pai?
Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, água fervendo, mas que cada
um reagira de maneira diferente.
A cenoura entrara forte, firme e inflexível. Mas depois de ter sido submetida à água fervendo,
ela amolecera e se tornara frágil.
Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior. Mas depois de terem
sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rijo.
O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele
havia mudado a água.
– Qual deles é você? - ele perguntou à sua filha.
Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é uma cenoura, um
ovo ou um pó de café?

“NÃO EXISTE MELHOR ENSINO DO QUE A ADVERSIDADE.” - DISRAELI
*Fonte: A MAGIA DA COMUNICAÇÃO, de LAIR RIBEIRO
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Especialista em papel
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Anuncio Patrocinador
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