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agendaA
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Fique atento aos eventos
e se programe:

14 a 17 de outubro
14° Congraf (Congresso Brasileiro da

Indústria Gráfica) – Anhembi – São Paulo

Em novembro
3º Churrasco anual dos empresários 

gráficos de Minas Gerais.
Aguarde mais informações sobre a

festa da família gráfica mineira.
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ostaria de tratar de um assunto que para nós, empresá-
rios e líderes gráficos, é de suma importância: mostrar 
aos nossos governantes o papel de destaque que tem a 
indústria gráfica na economia brasileira, na educação e 

no desenvolvimento do país, apesar da falta de incentivo para a 
modernização deste setor.

Nesta última visita à Drupa, que, como todos sabem, é o 
principal palco de lançamento das novidades da nossa indústria, 
percebemos que a maior parte dos expositores oferecia equipa-
mentos que, com os avanços tecnológicos, possibilitam a redução 
de custos no processo de produção de impressos, mas com toda a 
excelência. Sabemos que algumas empresas que formam o parque 
gráfico nacional terão acesso a essas inovações, mas isso não é 
uma realidade para a maior parte das empresas do setor, como as 
pequenas, médias e microempresas.

Note-se que, mesmo com uma imensa maioria de gráficas 
defasadas tecnologicamente, nossa indústria conquistou respeito 
mundial pela qualidade de seus serviços. Hoje, promovemos o 
mais importante concurso do setor em toda a América Latina: 
o Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini. Uma 
iniciativa que fez nascerem outras premiações nas ABIGRAFs 
regionais, a exemplo do nosso Prêmio Mineiro de Excelência 
Gráfica Cícero. 

O mercado gráfico passa por um período de expansão e 
afirmação competitiva. De acordo com o presidente da NPES 
(Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting 
Technologies), Ralphi Nappi, atualmente o Brasil está em 10º 
lugar no mercado mundial de impressão e, até 2011, deve apre-
sentar crescimento de até 52,9%. Além disso, o faturamento do 
setor em 2007 foi de R$ 17 bilhões, conforme divulgado pelo 
Decon/ABIGRAF.

A despeito deste desempenho digno de nota, podemos ser mais 
eficientes. Ou melhor, devemos, é uma questão de sobrevivência, 
pois um mundo globalizado se torna cada vez mais competitivo e 
exige do setor agilidade extra para cumprir prazos e metas.

Mas como fazer isso? A resposta para esta questão dependerá 
de uma tomada de atitude urgente por parte dos governos esta-
duais e federal, no sentido de apoiar e criar oportunidades para 

editorialE

G
Rodrigo Velloso de Almeida  
Presidente da ABIGRAF-MG
e presidente em exercício
do SIGEMG

Âncora da Educação e
da Economia brasileiras
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editorialE

impulsionar o setor gráfico. O primeiro passo é permitir que todas as 
empresas tenham condições de adquirir essas novas tecnologias, ado-
tando medidas pelas quais vimos lutando há tempos, como, dentre 
outras: 
• Isenção dos tributos federais (PIS, Cofins e II) e estaduais (ICMS) 
na importação de máquinas e equipamentos (bens de produção). 
Com relação a este último, muitos governantes desconsideram a 
importância do setor, alegando que a indústria gráfica não é contri-
buinte deste imposto, como dito a nós por diversas vezes em Minas 
Gerais. Mas eles se esquecem de que os nossos serviços são de funda-
mental importância para que outros segmentos da economia possam 
elevar a venda de seus produtos, por meio de folders e materiais de 
comunicação e marketing. Devemos ressaltar que alguns Estados já 
perceberam a importância da indústria gráfica e zeraram a alíquota 
do ICMS na importação de equipamentos gráficos. A estes, nossos 
parabéns e nosso muito obrigado.
• Livros e revistas que são editados no Brasil e impressos no exterior  
têm entrado em nosso país com imunidade tributária, utilizando-se 
da boa-fé da Constituição brasileira e prejudicando a indústria gráfica 
nacional.
• Enquanto gráficas no exterior conseguem acesso às novas tecnolo-
gias em equipamentos modernos, pagando juros de em torno de 5% 
ao ano, aqui só conseguimos, na melhor das hipóteses e com um bom 
relacionamento com uma instituição financeira, uma taxa de 6,80% 
ao ano (Finimpi cotado no Itaú, em 14 de julho de 2008), e ainda 
temos o IR de 15% sobre a parcela de juros remissível (3,3% ao ano). 
Acreditem, IR para aquisição de bem de produção!

 É preciso acordar para o fato de que a indústria gráfica é uma 
âncora da Educação e da Economia brasileiras e vem desenvolvendo 
impressos agregados a todos os produtos nacionais. A grande depo-
sitária da rica história do nosso Estado e do nosso país é a comuni-
cação gráfica. Os senhores já imaginaram como seria nosso país sem 
as gráficas?

Como ficaríamos sem os livros e sem jornais? Afinal, eles estão 
presentes desde que entramos no Ensino Fundamental e nos acom-
panham pelo resto da vida. Como venderíamos um produto sem um 
catálogo técnico ou um prospecto? Onde as leis seriam impressas?

Nenhum povo será vencedor e próspero se não democratizar o 
acesso à informação, à cultura e ao conhecimento, e nenhuma mídia 
cumpre tal missão, com tanta eficiência, quanto a gráfica. Com certeza, 
nosso setor é e será um dos pilares da solução dos problemas nacionais, 
contribuindo para que tenhamos uma sociedade mais harmoniosa e 
mais justa.

São dois séculos de evolução e trabalho, buscando novas tecnolo-
gias, superando desafios e dificuldades, imprimindo peças para o Brasil 
poder vender melhor seus produtos, gerando divisas e empregos.
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Representantes da indústria gráfica 
visitam vice-governador de Minas

Minas está representada
na ABIGRAF Nacional

o dia 24 de junho, o presidente 
da ABIGRAF-MG e presiden-
te em exercício do SIGEMG, 
Rodrigo Velloso de Almeida, e 

o vereador de Belo Horizonte, Carlúcio 
Gonçalves, fizeram uma visita de cortesia 
ao vice-governador do Estado de Minas 
Gerais, Antônio Anastasia. O encontro 
teve como meta agradecer o empenho 
do vice-governador na concretização 
do convênio firmado entre o Governo 
do Estado e a ABIGRAF-MG para a 
implantação do sistema de certificação 
das gráficas mineiras junto à Secretaria 
da Fazenda do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, foi discutida a 
redução da alíquota de ICMS para o 
setor gráfico na aquisição de equipa-
mentos novos e importados, de forma 
a colaborar para o crescimento e a modernização do 
parque gráfico de Minas Gerais. O vice-governador 
reconhece a importância da indústria gráfica mineira 
e seu desenvolvimento, tanto que intercedeu junto a 
Márcio Colombini, secretário da Fazenda do Estado 

de Minas Gerais, para um encontro  sobre o assunto. 
Em 30 de junho, Rodrigo Velloso foi recebido pelo 
chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, José Luiz 
Ricardo, para discutir e traçar estratégias que possi-
bilitem o crescimento do setor gráfico.

indústria gráfica, não apenas de um Estado, 
mas de todo o Brasil, fica mais forte quando 
há maior participação de empresários gráficos 
comprometidos com o desenvolvimento do 

setor. É nesse sentido que atua a ABIGRAF Nacional. 
A nova diretoria da Associação foi eleita em 22 

de abril e Minas está presente: o vice-presidente da 
ABIGRAF-MG, Luiz Carlos Dias Oliveira, é o 2º 

vice-presidente na Diretoria Executiva; o presiden-
te da ABIGRAF-MG e presidente em exercício do 
SIGEMG, Rodrigo Velloso de Almeida, é membro da 
Diretoria Executiva e também do Conselho Diretivo; 
na Diretoria Plenária, estão o segundo vice-presiden-
te da ABIGRAF-MG e diretor do SIGEMG, Vicente 
de Paula Aleixo Dias, e o primeiro secretário das duas 
entidades, Geraldo Cézar Miranda Simões.

N

A

Rodrigo Velloso, o vice-governador Antônio Anastasia e Carlúcio Gonçalves

notíciasN
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Galeria de ex-presidentes do Sebrae-MG 
recebe foto de Luiz Carlos Dias Oliveira

ABIGRAF-MG no lançamento da
Embala Minas/Minas Expograf 2009

 
vice-presidente da ABIGRAF-
MG, Luiz Carlos Dias 
Oliveira, inaugurou seu retrato 
na Galeria dos ex-presidentes 

no Sebrae-MG, em 30 de junho. Luiz 
Carlos presidiu o Conselho Deliberativo 
da entidade de 2003 a 2006.

Em sua gestão, Luiz Carlos lançou 
a Geor, metodologia para gerenciamen-
to de projetos orientada para resulta-
dos, a Core – Central de Orientação 
Empresarial –, o programa Sebrae 
em Ação, o portal do Sebrae-MG e o 
Seminário “Plantando o Futuro”. Ainda sob sua presidên-
cia foi criada a Previdência Privada, implantado o Sistema 
de Gestão de Pessoas e conquistada a certificação ISO 
9001. “A Galeria dos ex-presidentes do Sebrae-MG é um 
reconhecimento ao trabalho honrado, dedicado e com-
petente de cada líder que já passou pela entidade”, diz o 

atual presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG, 
Roberto Simões.

A cerimônia contou com a presença do presidente da 
ABIGRAF-MG e presidente em exercício do SIGEMG, 
Rodrigo Velloso de Almeida, e do vice-presidente da 
ABIGRAF-MG, Vicente de Paula Aleixo Dias.

 
presidente da ABIGRAF-MG e presidente em 
exercício do SIGEMG, Rodrigo Velloso, e diretores 
da Associação  participaram da cerimônia de lança-
mento da Embala Minas/Minas Expograf – 2009. 

O evento aconteceu em 17 de junho, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). 

Na oportunidade, Luiz Fernando Pereira, diretor da 
Greenfield, empresa promotora do evento, ressaltou o cres-
cimento alcançado na edição de 2008 e as boas perspectivas 
para a próxima. A Embala Minas/Minas Expograf de 2009 
será realizada de 14 a 16 de abril, no Expominas, e a expec-
tativa é de 300 expositores em uma área de 11mil m².

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG acreditam no poten-
cial do mercado gráfico mineiro e apóiam a realização da 
feira desde sua primeira edição.

O

O

O presidente do Sebrae-MG, Roberto Simões, com convidados durante a inauguração

Evento de 2009 tem boas perspectivas e conta com a apoio da
ABIGRAF-MG e do SIGEMG

notíciasN
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Presença na 24ª Feira de 
Desenvolvimento dos Municípios

Rodrigo Velloso recebe
Mérito Industrial FIEMG 2008

 
ABIGRAF-MG participou da 24ª Feira de 
Desenvolvimento dos Municípios, realizada de 5 a 
7 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte. O 
estande da Associação teve localização estratégica e 

recebeu visitantes de várias cidades de Minas Gerais. Houve 
distribuição de material promocional e registro de bom 
público interessado em conhecer as ações desenvolvidas pela 
entidade.

Paralelo ao evento, promovido pela Associação Mineira de 
Municípios – AMM –, aconteceu também o 25º Congresso 
Mineiro de Municípios, para debates sobre as demandas e as 
questões relacionadas aos municípios de Minas Gerais. 

O pacto federativo, a necessidade da reforma tributária, o 
aquecimento global e suas conseqüências, a segurança públi-
ca, as competências da União, Estados e Municípios, além 
do papel do município na Programação de Aceleração do 
Crescimento – PAC – estiveram entre os temas em debate.  
Prefeitos, autoridades, secretários, ministros e presidentes de 
entidades regionais e nacionais participaram do Congresso. 

A abertura solene contou com a presença do prefeito de Belo 
Horizonte, Fernando Damata Pimentel, do governador do 
Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, da ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, e do presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva.

 
empresário gráfico Rodrigo Velloso de Almeida, 
presidente da ABIGRAF-MG e presidente em 
exercício do SIGEMG, recebeu a Comenda do 
Mérito Industrial 2008. A homenagem aconte-

ceu dentro das comemorações do Dia da Indústria, realiza-
do pela FIEMG, em 16 de maio, na Serraria Souza Pinto, 
em Belo Horizonte.

Rodrigo Velloso foi o representante da indústria gráfica 
de Minas na homenagem. Seu nome foi indicado e referen-
dado pelo Conselho Consultivo da ABIGRAF-MG e pelos 
Conselhos Diretores da Associação e do SIGEMG, com 
pronto acolhimento da FIEMG.

A

O

Estande da ABIGRAF-MG recebeu muitos visitantes

notíciasN

Rodrigo representou a indústria gráfica na homenagem
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Despedida em Sete Lagoas

Nova diretoria do Sindigraf
em Uberlândia

 
o dia 17 de junho, a  União das Entidades 
de  Classe do município de Sete Lagoas 
reuniu seus representantes para a despedi-
da da Dra. Jane Guimarães, subdelegada 

do Departamento Regional do Trabalho da cidade. 
Ela foi transferida para a Superintendência Regional 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em Belo 
Horizonte. O representante da indústria gráfica na 
cidade, José Geraldo Raposo, da Tipografia Kosmos, 
e 2º Vice-Presidente do SIGEMG, esteve presente à 
homenagem.

 
m 5 de maio, a nova diretoria do Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias Gráficas de 
Uberlândia e Região – Sindigraf – tomou 
posse. Wálter Custódio Pereira fica na pre-

sidência da entidade pelo quadriênio 2008-2012. A 
cerimônia aconteceu no Center Convention. O pre-
sidente da ABIGRAF-MG e presidente em exercício 
do SIGEMG, Rodrigo Velloso de Almeida, foi repre-
sentado pelo vereador de Belo Horizonte, Carlúcio 
Gonçalves, e por Jeannete de Oliveira Gonçalves, 
diretora da Associação.

N

E

notíciasN

José Geraldo Raposo e Dra. Jane Guimarães

Cerimônia de posse da nova diretoria
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ABIGRAF-MG será homenageada
com o grande colar do Mérito 

Legislativo Municipal

Homenagem no 233° aniversário da PM

Diretor recebe Comenda Paul Harris

 
or indicação de Carlúcio Gonçalves, vereador 
de Belo Horizonte, a ABIGRAF-MG será 
homenageada com o Grande Colar do Mérito 
Legislativo Municipal. A cerimônia aconte-

ce em 26 de agosto, às 15h, no Plenário Amintas de 
Barros, na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

A homenagem se dá em ocasião das comemorações 

dos 200 anos da Indústria Gráfica no Brasil. O presi-
dente da ABIGRAF-MG e presidente em exercício do 
SIGEMG, Rodrigo Velloso de Almeida, representará a 
indústria gráfica de Minas Gerais na cerimônia.

Empresários, fornecedores e todos os comprometi-
dos com o setor gráfico mineiro estão convidados para 
o evento.

  
vereador de Belo Horizonte, Carlúcio 
Gonçalves, foi um dos homenageados 
pela Polícia Militar de Minas Gerais, 
por ocasião do aniversário de 233 anos 

da instituição. Em solenidade no dia 9 de junho, 
Carlúcio recebeu a Medalha Alferes Tiradentes, 
em reconhecimento à sua atuação em prol da 
comunidade.

   
Rotary Club Belo Horizonte Barro Preto pres-
tou homenagem ao diretor da ABIGRAF-MG, 
Ricardo Lara Campos. Em 24 de junho, ele foi 
agraciado com a Comenda Paul Harris, pre-

miação que leva o nome de um dos fundadores do Rotary 
Club e é concedida a pessoas que se destacaram no ano 
rotário 2007/2008. Ricardo de Lara é também presidente 
da Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap).

P

O

O

Carlúcio Gonçalves recebeu a Medalha Alferes Tiradentes

Dr. Raimundo Cândido 
Junior, presidente da 
OAB-Seção Minas Gerais, 
agraciado com a Comenda 
Desembargador Eli Lucas 
de Mendonça, Vanessa 
Pinto Braga de Lara, 
diretora da VBR Artes 
Gráficas, e Ricardo Lara

notíciasN
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10 dicas1

• Acúmulo na blanqueta: ataque ao revestimento de 
papel pela solução de molha ácida.

• Calcificação: acúmulo de cálcio nos rolos, na blan-
queta e na chapa.

• Deterioração da chapa: a camada de impres-
são é destruída. Os aditivos são agressivos demais. 
Calibração incorreta da impressora.

• Secagem ruim: balanço-pH elevado demais, com-
binação incorreta de substrato/tinta, balanço-pH do 
substrato a ser impresso baixo demais.

• Limpeza ruim durante a produção: balanço-pH 
elevado demais, IPA muito baixo, insuficiência de pro-
teção de chapa, calibração de rolo incorreta, mistura 
incorreta de solução de molha/tinta.

• Mancha: pouca solução de molha, solução de 
molha inadequada para o uso (contaminada), ajuste 
incorreto de impressora.

• Espirramento: sobre-emulsificação, balanço incor-
reto de solução de molha/tinta.

• Velatura: balanço-pH elevado demais, insuficiên-
cia de proteção de chapa, chapa mal revelada, muita 
alimentação de tinta, depósitos na chapa ou na blan-
queta, IPA muito baixo, balanço incorreto de solução 
molha/tinta, refrigeração incorreta.

• Acúmulo de tinta nos distribuidores de água: 
pouca substância hidrofílica na solução de molha, 
cromo acumulação de tinta no cromo.

• Ganho de ponto: mistura errada, sobre-emulsifica-
ção, balanço-pH elevado demais, IPA baixo demais.

Saiba como resolver os problemas
apresentados pela solução de molha

no momento de impressão*

Você também pode participar desta coluna. Se conhece dicas para facilitar o trabalho 
gráfico ou gostaria de se informar sobre assunto específico, envie material para 

abigrafmg@abigrafmg.com.br. Caso aprovado, o texto será publicado, com citação da fonte.

Fonte: Dicas profissionais – soluções de molha

na impressão off-set Heidelberg

*Todas as informações apresentadas são sem garantia.
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senai/cecoteg S

Empresa multinacional dá
dicas em palestra

Presença na III Mostra de
Design Gráfico do UNI-BH

 
erca de 40 pessoas do setor Flexográfico 
reuniram-se no auditório do Senai/Cecoteg, 
em 20 de junho, para participar da pales-
tra “Tintas para Impressão de Rótulos e 

Etiquetas Auto-adesivas”. A responsável pelo evento 
foi a Flint Group, antiga Akzo Nobel, empresa mul-
tinacional, com o apoio da Associação Brasileira das 
Indústrias de Etiquetas Adesivas – Abiea – e do Senai/
Cecoteg. 

Entre os temas abordados pelo palestrante Renato 
Von Tein: tintas para impressão flexográfica banda 
estreita, composição, tipos de tintas, secagem, aditivos, 
inter-relacionamento tinta suporte e vários outros. Os 
participantes interagiram bastante com perguntas e 
depoimentos e, ao final, houve distribuição de brindes.

O ingresso para o evento foi um quilo de alimento 
não perecível. Como em todos os eventos realizados 
pelo Senai, os alimentos arrecadados são entregues 
para entidades beneficentes e, desta vez, a Igreja São 
Geraldo, no bairro São Geraldo, receberá as doações.

 
alestras, oficinas, debates, visitas técnicas, 
encontro com profissionais de sucesso e 
ampliação dos conhecimentos. Esses foram 
elementos da III Mostra de Design Gráfico 

do UNI-BH, realizada entre 26 e 28 de maio, no cam-
pus Diamantina e no Senai/Cecoteg, com participação 
significativa de alunos, professores e profissionais.

Nos três dias de evento, palestrantes como Eduardo 
Braga, diretor da ADG/Brasil, Gustavo Greco, desig-
ner do escritório Greco Design, Márcio Lambert, da 
Neti Design, Érica Dias e Rogério Couto, da Micro 

Bag – Embalagens Plásticas Flexíveis – apresentaram 
diversos “cases”, com muitas dicas técnicas. A oficina 
“Layout de Embalagem”, com Akemi Ishihara, foi 
atração muito elogiada pelos alunos. 

Uma novidade aconteceu no terceiro dia: a III 
Mostra de Design Gráfico foi itinerante, com a visita 
de alunos e professoras ao Senai/Cecoteg. Na escola, 
eles assistiram à palestra “Impressão Flexográfica”, 
com Ângelo Oliveira, e participaram da oficina 
“Fechamento de Arquivo”, com Cristine Gonçalves e 
José Roberto Dias.

C

P

Entre os temas 
tratados na 

palestra, tipos 
de tintas, 
secagem e

aditivos
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ABIGRAF-MG e Zênite Sistemas
renovam convênio de cooperação técnica
SSCG – Sistema Simplificado (ex-Prograf)

 
iente de que a maioria das grá-
ficas é formada por pequenas 
empresas e empregam até 20 
funcionários, a diretoria da 

ABIGRAF-MG tem procurado oferecer 
serviços segundo a demanda desses asso-
ciados. A busca pelo cliente concentra-se 
em grande escala no diferencial preço, mas 
essa prática tem resultado em desvaloriza-
ção dos preços cobrados. Então, foi neces-
sário buscar uma solução na causa dessa 
atitude: o desconhecimento dos custos e a 
correta formação do preço de venda, resul-
tado da velha prática do sistema de cálculo 
papel x um índice aleatório. Tal problema 
vem sendo levantado há tempos.

A ABIGRAF-MG, sempre atenta aos 
anseios de grande maioria dos associados, 
renovou o convênio de cooperação técnica 
com a Zênite Sistemas, empresa especiali-
zada em sistemas de gestão para a indústria 
gráfica. O objetivo é proporcionar acesso a 
um programa de administração de custos e 
formação do preço de vendas para peque-
nas gráficas, gratuitamente, no período de 
setembro de 2008 a agosto de 2010, aos 
associados em dia com suas obrigações 
associativas, sindicais e com a certificação. 
Com essa ferramenta, espera-se ampliar a 
capacitação técnica do empresário gráfi-
co, visando ao aumento de eficiência e à 
redução do tempo gasto na elaboração de 
preços de serviços gráficos em geral, tor-
nando mais fácil o gerenciamento de suas 
informações.

O sistema (SSCG) será composto pelo 
módulo de Mapa de Custos, através do 
método RKW, formando o custo hora/

máquina e hora/homem, para que o grá-
fico possa calcular seus orçamentos com 
lógica. Será disponibilizado o módulo de 
Orçamentos, que atenderá empresas com 
equipamentos de impressão mono, nos 
formatos 6, 4 e 2 e também uma bico-
lor no formato máximo de 34x50, além 
dos equipamentos básicos para acabamen-
tos. O empresário gráfico poderá, ainda, 
cadastrar seus clientes, papéis, insumos, 
dentre outros, para a emissão de carta-
proposta impressa ou através de e-mail, 
além de imprimir relatórios com base nos 
dados cadastrados.

A Diretoria da ABIGRAF-MG, jun-
tamente com a Zênite Sistemas, está 
preparando uma agenda para a divulgação 
e implantação do sistema, através do pro-
jeto ABIGRAF-MG Itinerante: “Gestão 
para o Lucro”. Outras informações pode-
rão ser obtidas através dos telefones dos 
Sindicados das Indústrias Gráficas, de 
acordo com a base territorial que pertence 
o associado ou pelo site www.abigrafmg.
com.br.

• SIGEMG: (31) 3283-1616

• Juiz de Fora: (32) 3223-4992 

• Montes Claros: (38) 3221-0200

• Pouso Alegre: (35) 3422-2923

• Uberaba: (34) 3312-2494

• Uberlândia: (34) 3214-2931

• Varginha: (35) 3222-4718

C

parceriaP
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Empresários gráficos são orientados 
sobre Legislação Eleitoral

 
ABIGRAF-MG, no intuito de esclarecer os 
empresários gráficos que prestam serviços no 
período das eleições municipais, realizou, no 
dia 22 de julho, em sua  sede, a palestra 

“Legislação Eleitoral Destinada à Indústria Gráfica”. 
Os palestrantes foram Dr. Paulo Henrique Mares Guia, 
consultor tributário da ABIGRAF-MG, e Dr. Emerson 
Prata, especialista em Direito Eleitoral.

Todo o processo que envolve uma campanha eleitoral, 
de que a empresa gráfica participa através da impressão de 
todo o material do candidato, foi apresentado de forma 
clara e objetiva. Os participantes puderam, também, 
tirar suas dúvidas sobre o assunto. Mas se você ainda tem 
alguma pergunta, a ABIGRAF-MG, através do Dr. Paulo 
Henrique, coloca-se à disposição para esclarecimentos. 
Basta ligar para (31) 3283-1616.

A

Muitas empresas puderam esclarecer dúvidas

palestraP
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MAN Ferrostaal

MAN Ferrostaal
Equipamentos e Soluções Ltda.

MAN FERROSTAAL E MINAS GERAIS:
UMA PARCERIA MAIS FORTE DO QUE NUNCA.

SUCESSO GARANTIDO PARA OS GRÁFICOS DE MINAS.
ESPERAMOS SEU CONTATO ATRAVÉS DO 

TELEFONE (31) 3299-0522/9165-9196 – FERNANDO.
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TÁ IMPRESSO,
TEM EDUCAÇÃO.
TÁ IMPRESSO,
TEM FUTURO.

A Indústria Gráfi ca é a grande precursora da educação em todo o mundo.

No Brasil, não poderia ser diferente. A quantidade e principalmente

a qualidade dos produtos gráfi cos vêm crescendo muito.

Livros, revistas e jornais são pilares da educação nacional,

e o setor gráfi co luta diariamente para que não apenas estes,

mas todos os seus produtos e serviços cheguem ao

maior número de pessoas de forma simples e rápida.

 Esse é o mais importante objetivo do setor, pois se trata da base

de conhecimento e crescimento da sociedade brasileira.

200 anos fazendo o país acontecer.
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MAN Ferrostaal

MAN Ferrostaal
Equipamentos e Soluções Ltda.

MAN FERROSTAAL E MINAS GERAIS:
UMA PARCERIA MAIS FORTE DO QUE NUNCA.

SUCESSO GARANTIDO PARA OS GRÁFICOS DE MINAS.
ESPERAMOS SEU CONTATO ATRAVÉS DO 

TELEFONE (31) 3299-0522/9165-9196 – FERNANDO.
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TÁ IMPRESSO,
TEM EDUCAÇÃO.
TÁ IMPRESSO,
TEM FUTURO.

A Indústria Gráfi ca é a grande precursora da educação em todo o mundo.

No Brasil, não poderia ser diferente. A quantidade e principalmente

a qualidade dos produtos gráfi cos vêm crescendo muito.

Livros, revistas e jornais são pilares da educação nacional,

e o setor gráfi co luta diariamente para que não apenas estes,

mas todos os seus produtos e serviços cheguem ao

maior número de pessoas de forma simples e rápida.

 Esse é o mais importante objetivo do setor, pois se trata da base

de conhecimento e crescimento da sociedade brasileira.

200 anos fazendo o país acontecer.
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especialE

O Imparcial: 112 anos de história

 
m comemoração aos 200 anos da Indústria Gráfica 
no Brasil, a revista O Cícero tem feito reportagens 
sobre os jornais mais antigos de Minas Gerais. 
O primeiro veículo a ser apresentado foi o jornal 

Gazeta de Minas, de Oliveira. Esta edição traz a história do 
jornal O Imparcial, da cidade de Rio Pomba, que há 112 anos 
registra em suas páginas os fatos e acontecimentos de Minas 
Gerais e do país. 

Criado em 25 de junho de 1896 por Francisco Vieira 
de Siqueira, o Chico, como era carinhosamente conhecido, 
o jornal era feito, página por página, num prelo primitivo. 
Apenas uma cópia era feita por vez, numa operação que 
demorava cerca de sete minutos por página impressa. Hoje, 
essa máquina encontra-se em exposição no Museu Histórico 
de Rio Pomba.

A primeira fase do jornal ocorreu entre junho de 1896 
e maio de 1897, com cerca de 50 edições. A segunda fase 
começou em fevereiro de 1901 e, no entanto, o proprietário 
fechou o jornal em 1905, rendendo-se às dificuldades. Mas a 
chama continuou acesa, pois o velho Chico nunca se deixou 
dominar pelo desânimo, implantando outros jornais em 
localidades vizinhas. Batalhador incansável, Chico relançou, 
em 4 de agosto de 1918, o jornal em sua terceira fase, acres-
centando o artigo que precede o nome que prevalece até hoje, 
O Imparcial. Ele teve o apoio de seu filho Agenor de Assis 
Vieira, que o acompanhou até o ano de 1923. Seu outro filho, 
José de Assis Vieira, assumiu a direção do jornal a partir do 
falecimento do velho Chico, em 1933. 

Novas gerações
Criado entre as tintas e os tipos, José de Assis Vieira era 

dotado de grande sensibilidade artística, dedicando-se à arte 
tipográfica desde os 15 anos, com a experiência adquirida 
somente no curso primário e com os ensinamentos práticos 
de seus pais, transformando-se em exímio tipógrafo e carica-
turista de valor. Ele produzia xilogravuras com o seu próprio 
canivete. 

Ao abraçar a missão jornalística, José de Assis dirigiu 
sozinho O Imparcial, em circulação semanal, durante 43 
anos. Ele deu cunho imparcial ao seu trabalho e, no manu-
seio dos tipos e de componedor em punho, fez de suas 
oficinas uma escola preparatória vocacional para futuras 

gerações, que tiveram a oportunidade de iniciar seu apren-
dizado na arte tipográfica. O jornal assumiu importante 
papel de promoção do aprimoramento cultural do povo 
riopombense, divulgando e incentivando a expansão e o 
progresso da cidade. 

A partir de 1968, sua filha Carmen Lúcia passou a inte-
grar a equipe do jornal, trabalhando paralelamente como 
professora. Em 1976, ela passou a dedicar-se exclusivamente 
ao jornalismo, ao assumir a diretoria executiva do jornal. 
Carmen mantém O Imparcial, que está em seu 112º ano de 
circulação, com linha editorial de completa neutralidade polí-
tica, dentro das diretrizes de um jornalismo sadio em prol da 
cultura e civilização riopombense. Ela conta com a colabora-
ção de seu marido, Maurício Ribeiro Júlio, diretor comercial 
da empresa, e, desde o ano 2000, com o filho Leandro Vieira 
Júlio, diretor administrativo.

Considerado “patrimônio cultural do município”, o 
jornal O Imparcial tem sua história misturada à história 
da cidade, pela força e credibilidade de seus registros, que 
podem ser resgatados através de suas páginas centenárias. 

E

O fundador do jornal, Francisco Vieira de Siqueira
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Modernização
A partir do ano do centenário, em agosto de 1996, o jor-

nal iniciou um processo de modernização e passou a adotar 
o sistema de impressão off-set. Fez-se a opção também pela 
terceirização da impressão. Atualmente, sua publicação é em 
formato standart (54cm X 34cm), em seis colunas, usual-
mente com seis páginas e, esporadicamente, em oito ou 10 
páginas. Em edições especiais, é impresso em policromia na 
capa, contracapa e miolo. 

Sua periodicidade passou a quinzenal (aos domingos) 
desde julho de 2005, com a tiragem de 2 mil exemplares. 
O jornal é editado pela diretora, Carmen Lúcia, em quase 
sua totalidade, mas conta também com colaboradores, entre 
eles colunistas sociais e cronistas. Atualmente, O Imparcial é 
impresso na gráfica do jornal Tribuna de Petrópolis, no Rio 
de Janeiro, e sua editoração gráfica é feita na empresa W.A. 
Editoração e Publicidade, de Juiz de Fora.

“Queremos executar um projeto para digitalização de 
todo o acervo histórico do jornal por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, garantindo sua preservação através do 
processo de microfilmagem. Assim, poderemos criar nosso site 
e disponibilizar o acervo do jornal”, enfatiza Carmen Lúcia.

A impressão se modernizou, mas o jornal continuou 
com a linha traçada por seus antecessores, como um veículo 

independente e apartidário. Pelos serviços prestados à cultura 
riopombense e ao Estado, O Imparcial recebeu a condecora-
ção “Medalha da Inconfidência”, conferida pelo Governo do 
Estado, e também o título de “Mérito Industrial”, outorgado 
pela FIEMG, pelo desenvolvimento da empresa no ramo de 
papelaria, livraria e gráfica. 

No ano de 2003, a diretora Carmen Lúcia foi agracia-
da com a Comenda do Mérito Jornalístico – “Comenda 
Jornalista José de Assis Vieira”–, título honorífico criado pelo 
Legislativo Municipal, por ocasião da homenagem reverencia-
da ao saudoso jornalista pelo transcurso do centenário de seu 
nascimento. No dia 11 de julho, durante o Prêmio Mineiro 
de Excelência Gráfica Cícero 2008, o jornal recebeu uma 
homenagem da ABIGRAF-MG e da SIGEMG, com a placa 
comemorativa aos 200 anos da Indústria Gráfica no Brasil, 
“pelo pioneirismo no jornalismo registrado em seus 112 anos 
de história”. Os jornais Gazeta de Minas e Gazeta de Ouro 
Fino, que será apresentado na próxima edição da revista, tam-
bém foram homenageados.

José Vieira de Assis

Ao lado da primeira impressora do jornal, a diretora-executiva, Carmen Lúcia, 
terceira geração à frente de O Imparcial
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acervoA

Jornais mineiros do século XIX
disponíveis na internet para consulta

  
projeto “Jornais 
Mineiros do Século 
XIX: Digitalização, 
Indexação e Acesso” 

espera contribuir com o traba-
lho de historiadores, pesquisa-
dores e curiosos: por meio do 
SIA/APM – Sistema Integrado 
de Acesso –, disponibilizou 
exemplares de jornais do sécu-
lo XIX no site da Secretaria de 
Estado de Cultura (www.cultura.
mg.gov.br). Os jornais se juntaram aos 
demais periódicos do acervo, do século XX, até 
1945, no site da Biblioteca Pública Estadual Luiz 
de Bessa.

O trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Estado 
de Cultura de Minas Gerais, através do Arquivo 
Público Mineiro (APM) e da Superintendência de 
Bibliotecas Públicas/Hemeroteca Histórica, com apoio 
da Fapemig e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. O objetivo principal é preservar a 
história do Estado e facilitar o acesso da população 
aos jornais antigos, responsáveis por divulgar e docu-
mentar acontecimentos político-sociais históricos, que 
marcaram época. 

Aproximadamente 70 mil páginas de 267 periódi-
cos mineiros já estão disponíveis. O sistema de acesso 
ao acervo é muito simples de utilizar e a busca pode 
ser feita de várias formas, até mesmo cruzando infor-

mações. O pesquisador poderá procurar o periódico 
pelo nome, pela data em que foi produzido ou pela 

cidade onde foi impresso. É possível, 
por exemplo, pesquisar exempla-
res do jornal O Universal somen-

te do ano de 1826.
Segundo a Secretaria de Estado 
de Cultura, várias cidades de 

Minas Gerais, durante o 
século XIX, publi-
caram um núme-
ro significativo de 

periódicos. Entre 
1824 e 1897 existiram, 

no Estado, 863 gazetas, 
publicadas em 118 locali-

dades (84 cidades, três vilas e 
31 arraiais). 

Curiosidade
Os primeiros periódicos em circulação em territó-

rio nacional foram O Correio Braziliense – impresso 
em Londres –, seguido da Gazeta do Rio de Janeiro – 
este editado em terras brasileiras. Esses jornais foram 
veiculados no Brasil a partir de 1808.

O primeiro jornal foi criado por Hipólito José da 
Costa para defender o ideário liberal, circulando entre 
1º de junho de 1808 e dezembro de 1822, contabili-
zando um total de 175 edições.

O
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memórias de Dona HildaM

Encapa: nova e melhor.
A Encapa vive um novo tempo. Aperfeiçoamos e modernizamos nossa 
empresa, e elegemos como prioridade o que realmente interessa: 
atender você, nosso cliente, no dia-a-dia.
Completando a novidade apresentamos nossa nova sede, situada   
em um dos principais corredores de Contagem, Via Expressa, 3.115.

atendimento exclusivo ao gráfico novo site
BH / Contagem

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

www.encapa.com.br

Testemunha da história da
ABIGRAF-MG e do SIGEMG

 
e há uma pessoa que pode falar com proprie-
dade sobre a história da ABIGRAF-MG e do 
SIGEMG, ela é Hilda Mansur Irffi. Trabalhando 
no SIGEMG desde 1954, dona Hilda é testemu-

nha do empenho das entidades para o desenvolvimento da 
indústria gráfica em Minas Gerais. A partir desta edição, ela 
vai compartilhar conosco um pouco de suas preciosas memó-
rias. Nesta primeira coluna, ela nos conta sobre as diversas 
sedes que as entidades já tiveram.

O SIGEMG foi instalado no dia 31 de outubro de 
1934, no 11º andar da Rua Curitiba, 845, sob a presidên-
cia do Sr. Hugo de Oliveira Jacques. Ainda sob sua presi-
dência, a sede foi transferida para o 12º andar do prédio da 
Federação do Comércio, na Rua Curitiba, 561.

Devido ao rápido crescimento do número de asso-
ciados, passamos a ocupar as salas 412 e 413 do mesmo 
prédio, e, logo depois, todo o 6º andar.

No dia 9 de janeiro de l969, ano de instalação da 
ABIGRAF-MG,  mudamos  para o 11º andar do Edifício 
Dantés, na Av. Amazonas, 491. De lá, a nossa sede foi 
para o 2º andar da Escola Américo René Gianetti, na Av. 
Antônio Carlos, 561.

O nosso primeiro imóvel próprio ficava na Rua Rio 
de Janeiro, 273, e foi adquirido do saudoso jornalista José 
Costa, diretor do jornal Diário do Comércio. Mudamos, 
depois, para o Edifício Bérgamo, na Rua Pirapetinga, 
322, onde passamos ocupar o conjunto 101.

Maior ainda, nossa sede foi transferida para o Edifício 
Atlântico, na Rua Curitiba, 796, em imóvel também pró-
prio. A inauguração da nova sede própria, em 4 de junho 
de 2001, na Rua Maranhão, 1.642, esquina com Santa 
Rita Durão, no bairro Funcionários, um vistoso prédio 
de oito andares, foi a realização de um sonho.

A rápida expansão do SIGEMG e da ABIGRAF-MG 
só foi possível porque os laços de amizade entre os seus 
associados, que alicerçaram seu berço, foram fortalecidos 
pelas imprescindíveis contribuições daqueles que, ao 
longo desses anos, presidiram as entidades.

Resta-me, neste momento, agradecer a honrosa oportu-
nidade de, como Secretária desta casa desde o 2º presidente 
do SIGEMG, testemunha que vivenciou o nascimento da 
instituição, participar agora desse relato histórico.

Registro aqui a minha alegria, uma vez que ainda 
tenho meu nome incluído na família deste Sindicato e da 
Associação, que com tanto carinho continuam me aco-
lhendo. Por isso, a todos, o meu MUITO OBRIGADA!

S
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Sucesso no Prêmio Mineiro de Excelência 
Gráfica Cícero – 4ª edição/2008

  
ma noite não apenas de reconheci-
mento aos melhores trabalhos gráficos 
produzidos em Minas Gerais, mas de 
homenagem àqueles que contribuíram 

para o desenvolvimento da indústria gráfica no 
Estado, ao longo dos 200 anos do setor no país. 
Essa é a síntese do evento de entrega do Prêmio 
Mineiro de Excelência Gráfica Cícero – 4ª 
edição/2008, em 11 de julho. A solenidade foi 
realizada no auditório da Câmara dos Diretores 
Lojistas – CDL –, em Belo Horizonte.

O Prêmio é uma realização da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica Regional de 
Minas Gerais – ABIGRAF-MG – sob a presi-
dência do industrial gráfico Rodrigo Velloso de 
Almeida. A coordenação técnica do evento é 
da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica 
(ABTG) e do Senai/Cecoteg.

A premiação contribui para o fortalecimento 
do mercado mineiro, estimulando a competi-
tividade e a prestação de serviços de qualidade 
pelas empresas gráficas mineiras. A cada ano, a 
disputa pelos troféus fica cada vez mais acirrada. 
Nesta edição, foram 36 categorias para premia-
ção, divididas em oito segmentos, contemplan-
do desde a produção de livros, jornais e revistas 
a materiais promocionais de comunicação e 
marketing. No total, 38 empresas inscreveram 
360 produtos criados e produzidos dentro do 
Estado de Minas Gerais, no período de 30 de 
maio de 2007 a 7 de maio de 2008. 

Uma novidade foi a categoria de melhor 
vendedor de produtos gráficos de Minas, opor-
tunidade para os clientes elegerem o melhor 
atendimento entre os vendedores, além da pre-
miação para os fornecedores de Máquinas e/ou 
Equipamentos, Papel, Prestadores de Serviço, 
Tinta, Insumos, Produtos Químicos e/ou 
Materiais Auxiliares e Chapas/CTP/Filmes.

U
Fotos; Genilton
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Homenagens especiais

 
m momento marcante na cerimônia de 2008 
foi a homenagem especial aos 200 anos da 
Indústria Gráfica no Brasil. Em apresentação 
especial, o ator José Bocca, acompanhado pelo 

músico José Boi, do Instituto Aletria de Belo Horizonte, 
narrou a história do desenvolvimento da indústria gráfica 
no país, prendendo a atenção de todos. 

Foram também entregues placas comemorativas a 
veículos de comunicação e personalidades que contri-
buíram para o desenvolvimento da indústria gráfica 
em Minas. Participaram da entrega Rodrigo Velloso 
de Almeida, presidente da ABIGRAF-MG e presi-
dente em exercício do SIGEMG, o vereador de Belo 
Horizonte, Carlúcio Gonçalves, Alfried Plöger, presiden-
te da Diretoria Executiva da ABIGRAF Nacional, Carlos 
Evandro da Silva, presidente do Conselho Diretivo 
da ABIGRAF Nacional, Fábio Mortara, presidente da 
ABIGRAF-SP, e Luiz Carlos Dias Oliveira, 1° vice-
presidente da ABIGRAF-MG e 2° vice-presidente da 
Diretoria Executiva da ABIGRAF Nacional.

U

Guilherme Reis, do jornal O Tempo, representando o diretor Luiz Tito

Maria Leonora Almeida Miranda, proprietária do jornal Gazeta de Ouro Fino

João Bosco Ribeiro, diretor do jornal Gazeta de Minas, de Oliveira

Luiz Carlos Costa, diretor-presidente do jornal Diário do Comércio

Júlia Prazeres, gerente de Marketing do Hoje em Dia, representando o diretor-presidente Carlos Macedo
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Paulo César de Oliveira, jornalista e editor da Revista Encontro

Fornecedores – Máquinas e Equipamentos Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda.

Cláudio Lambertucci, diretor financeiro da FIEMG, representando o presidente 
Robson Braga de Andrade

Fornecedores – Papel: Encapa Atacado e Varejo Ltda. Tinta: Carlos Alberto – Sun Chemical

Simone Zerbinato, assessora da presidência da Associação Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), representando o presidente Reginaldo Braga Arcuri

Fornecedores – Insumos: Marprint Equipamentos Gráficos Ltda.

capaC

Vencedores Prêmio Cícero 2008

Carmem Lúcia Marini Vieira, diretora do jornal O Imparcial, de Rio Pomba
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Melhores vendedores: Alexandre Armond (T. Janér) e Jurandir Morais (Forgraf) Livros culturais e de arte: Artes Gráficas Formato Ltda.

Livros ilustrados: Editora Fapi Ltda.Livros didáticos: Editora O Lutador

capaC

Revistas periódicas de caráter variado com recursos especiais: 
Editora O Lutador

Revistas periódicas de caráter variado sem recursos especiais:
Editora O Lutador

Revistas institucionais: Bigráfica Editora Ltda. Informativos de circulação não diária: Gráfica Brasil Ed. e Marketing Ltda.
(Uberlândia)
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Embalagens semi-rígidas convencionais com efeitos especiais: Cartográfica 
Fênix Ltda.

Embalagens sazonais: Cartográfica Fênix Ltda.

Sacolas: Schmidt Embalagens Ltda. (Juiz de Fora) Pôsteres e cartazes: Primacor Gráfica e Editora Ltda./Nutra Hair 
Cosméticos Ltda.

Rótulos convencionais: Primacor Gráfica e Editora Ltda. Rótulos com efeitos especiais: Laranjo Editoração Gráfica Ltda (criação), 
impresso por Halt Gráfica Ltda.

Etiquetas, adesivos: Primacor Gráfica e Editora Ltda. Embalagens semi-rígidas convencionais: Cartográfica Fênix Ltda.
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Catálogos promocionais e de arte com efeitos especiais: Tamóios Editora e 
Gráfica Ltda.

Catálogos promocionais e de arte sem efeitos especiais: Gráfica Orion Ind. 
e Com. Ltda.

Folder: Tamóios Editora Gráfica Ltda. Mala direta: Primacor Gráfica e Editora Ltda.

Kits promocionais: Di Gráfica e Editora Ltda. (Juiz de Fora) Displays, móbiles e materiais de ponto de venda de mesa: Tamóios Editora 
Gráfica Ltda./Envelograf Ltda.

Agendas ou organizer: Bigráfica Editora Ltda. Calendários de mesa: Primacor Gráfica e Editora Ltda.
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Folhetos promocionais: Gráfica Brasil Ed. e Marketing Ltda. (Uberlândia)

Convites de formatura: Gráfica Orion Ind. e Comércio Ltda.

Relatório institucional: Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Convites diversos: Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Convites de casamento: Imprimaset Ltda.

Cartões de visita: Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Convites de aniversário: Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Pastas com acabamentos e efeitos especiais: Tamóios Editora Gráfica Ltda.
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Pastas sem acabamentos e efeitos especiais: Gráfica Orion Ind. e Comércio Ltda. Envelopes: Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Kits promocionais: Artes Gráficas Formato Ltda / Plastific Comércio e 
Plastificação Ltda.

Calendários: Guiatel S/A

Catálogos e folhetos em geral: Cartográfica Fênix Ltda.

Coordenação Apoio InstitucionalRealização

Sindicatos das Indústrias Gráficas de Juiz de Fora, Montes Claros, Sul de Minas, 
Uberaba, Uberlândia e Varginha
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panoramaP

Ricardo Lara, Marcone Fagundes,  Rodrigo Velloso de Almeida, Andréa 
Arndt Almeida

Ricardo Lara, Rodrigo Velloso, Andréa Arndt Almeida, Carlos Evandro 
Alves, Vicente Aleixo, David da Silva Júnior, Alfried Plöger

Luiz Carlos Dias, Fábio Mortara, Rodrigo Velloso, Vitor Zanetti, Alfried Plöger, Ronaldo 
Martins, José Ribamar, Rogério Bregalda, Carlos Evandro Alves e Vicente Aleixo

Luiz Fernando, Rodrigo Velloso, Bruno Santos, Jayme Wiss Jr., Vitor Zanetti, Alfried Plöger, Carlos 
Evandro Alves, Marcone Fagundes, Fernando Figueiredo, Rogério Bregalda, Nívea, Sérgio Pícoli

Andréa Arndt Almeida, Rodrigo Velloso Almeida, Paulo César de Oliveira 
e Ana Luíza

Atores durante a homenagem aos 200 anos da Indústria Gráfica

José Cezário, Geraldo Zaniratti, Nanci Zaniratti, Rodrigo Velloso e Andréa 
Arndt Almeida

Jeannete Gonçalves, Márcio Lacerda, Marilene Freitas, Vinícius Schmidt, 
Nívea, Sérgio Pícoli, Carlúcio Gonçalves e Victor Arndt
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Equipe da Primacor Gráfica e Editora comemora a vitória

Tamóios com os troféus (nove nas diversas categorias e três Grand Prix) Todi e a equipe da Gráfica e Editora 101 

Geraldo Zaniratti, Rogério Gomes, Riva Pereira e Alexandro Cruz Gráfica Fênix – vencedora de quatro troféus

Carlúcio Gonçalves com os representantes da Encapa e Tamóios Editora Gráfica Ângelo Budrini (Bigráfica Editora) comemora o recebimento dos troféus

panoramaP

Geraldo Zaniratti, Nanci, Márcio Lacerda, Carlúcio Gonçalves, Jeannete 
Gonçalves e Cláudio Lambertucci
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Vencedor Grand Prix Prêmio Cícero

   
Tamóios Editora Gráfica foi a grande 
vencedora da noite: além de nove tro-
féus do Prêmio Mineiro de Excelência  
Gráfica Cícero, a gráfica recebeu as três 

premiações do Grand Prix para melhor impressão, 

melhor acabamento editorial e melhor acabamento 
cartotécnico. 

Os prêmios são, certamente, conquistas que 
coroam a comemoração pelos 60 anos da empresa, 
completados em 2008.

A
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Patrocínio

OURO PRATA BRONZE

A ABIGRAF-MG agradece aos patrocinadores que ajudaram na realização do Prêmio Mineiro de Excelência 
Gráfica Cícero - 4ª Edição/2008. O sucesso do evento pertence também a cada um de vocês. Obrigado.

Em 2009, sua empresa pode estar 
entre os grandes vencedores

A organização do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero trabalhou durante
oito meses para a realização do evento. Os trabalhos inscritos e premiados consagram

a indústria gráfica de Minas, com qualidade e criatividade.

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

Apoio
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Inscrições abertas para o 18° Prêmio 
Brasileiro de Excelência
Gráfica Fernando Pini

Gráfica Tamóios recebe homenagens 
pelos 60 anos de fundação

   
e 4 de agosto a 12 de setembro, estão abertas 
as inscrições para a 18ª edição do Prêmio 
Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando 
Pini. Considerada a mais importante pre-

miação do gênero na América Latina e a segunda do 
mundo, o prêmio, cujo nome homenageia um dos 
maiores professores de artes gráficas que o Brasil já 
teve, tem sido elemento impulsionador da qualidade 
do produto nacional, além de prova concreta de que 
sempre é possível descobrir novas técnicas que promo-
vam o Brasil à vanguarda das artes gráficas mundiais.

Todos os anos, o concurso recebe trabalhos de 
diversos Estados. Em média, 1.500 peças passam pelo 
crivo rigoroso de um corpo de jurados composto por 
mais de 100 nomes. Em 2007, a Primacor Gráfica e 
Editora, associada da ABIGRAF-MG, foi uma das 

cinco finalistas da Categoria Promocional Calendário 
de Mesa, na 17ª edição do Prêmio Fernando Pini. O 
trabalho “Calendário AngloGold Ashanti 2007/2008”, 
da Nutcase Propaganda e Publicidade Ltda., foi a peça 
concorrente ao prêmio nacional e também vencedora 
do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero – 3ª 
edição/2007.

Os produtos finalistas do Prêmio Mineiro de 
Excelência Gráfica Cícero – 4ª Edição/2008 têm 
20% de desconto e os vencedores 50% na inscrição 
do Prêmio Fernando Pini. A festa de premiação será 
em 25 de novembro, no Expo Barra Funda, em São 
Paulo. 

Mais informações pelo site www.abtg.org.br, ou 
pelo telefone (11) 2797-6700

   
m reunião solene na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, em 15 de julho, a Tamóios 
Editora Gráfica Ltda. foi homenageada 
pelos 60 anos de sua fundação. O vereador 

Carlúcio Gonçalves, autor da indicação, entregou o 
“Diploma de Honra ao Mérito” ao Sr. Paulo de Castro, 
representante da Tamóios.

Na oportunidade, o presidente da Associação 
Comercial do Barro Preto (Ascobap) e diretor da 
ABIGRAF-MG e do SIGEMG, Ricardo Lara, também 
entregou o “Diploma de Honra ao Mérito” à gráfica, 
pela participação no progresso do Barro Preto durante 
o funcionamento da empresa no bairro.

D

E

O Sr. Paulo de Castro recebeu a homenagem em nome da equipe
da Tamóios

premiaçãoP
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Anúncio Tamóios
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jurídicoJ

Planejamento tributário: aproveitamento 
dos créditos de IPI originados da compra 

de insumos e matérias-primas*

   
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) obedece à mesma sistemática do ICMS: 
todo o imposto pago na entrada/compra 
deve ser compensado com o imposto devido 

na saída/venda. Assim, por exemplo, se vendi $30mil 
com 10% de IPI ($3mil) e comprei $10 mil com 10% 
de IPI ($1 mil), o  IPI a recolher (venda)-(compra)  é 
de $ 2.000.

No caso do setor gráfico, há a incidência do IPI 
na entrada/compra, mas, na grande maioria dos 

casos, não há a incidência do IPI na saída/venda. E 
a conclusão dessa afirmativa é direta: o setor grá-

fico acaba por manter tais créditos de 
IPI, os quais são provenientes da 

compra de papel, tinta, chapa, 
cola, verniz etc. E a vanta-

gem da manutenção de tais 
créditos é a compensação 
deles com outros tribu-
tos cobrados pela Receita 

Federal, tais como IRPJ, 
CSLL, PIS e Cofins.

Essa é certamente uma exce-
lente forma de economia 

legal de tributos para 
o setor gráfico. 

Porém, aquele 
que é optante 
pelo Simples 
Nacional não 
pode aprovei-
tar tais cré-
ditos. Apenas 
os optantes 
pelo regime 

tributário do 
lucro presumi-

do ou do lucro real podem aproveitá-los.
Nesse sentido, o gráfico optante pelo Simples 

Nacional precisa analisar se é interessante migrar para 
tais regimes, tendo em vista o nascimento de um novo 
direito, qual seja, a possibilidade de se aproveitarem 
os créditos de IPI aqui tratados. Agora, na hipótese 
de migração de regime tributário, o gráfico optante 
pelo Simples Nacional precisa ficar atento, pois nas-
cerá uma nova obrigação tributária, a qual o Simples 
Nacional absorve: a contribuição previdenciária devi-
da ao INSS pela empresa (contribuição patronal).

Assim, aquele que conseguir fazer com que os cré-
ditos de IPI superem os débitos de contribuição patro-
nal ao INSS poderá pensar, seriamente, em abandonar 
o Simples Nacional.

É importantíssimo lembrar que o gráfico prestador 
de serviços, ou seja, aquele que emite nota fiscal de 
prestação de serviços, deverá reconhecer, expressa-
mente, através de procedimento próprio, seu direito 
ao aproveitamento de tais créditos junto à Receita 
Federal.

Além disso, deve-se recordar que nem toda nota 
fiscal de compra com destaque de IPI gera direito a 
crédito. E a recíproca é verdadeira: a ausência de des-
taque de IPI na nota fiscal de compra não significa que 
inexista crédito.  

Finalmente, a situação dos créditos do IPI precisa 
ser analisada individualmente, mas, certamente, é uma 
chance valiosa de economia tributária. Em caso de dúvi-
das, entrar em contato com o Departamento Jurídico da 
ABIGRAF-MG, pelo telefone (31) 3283-1616.

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

do Escritório Moisés Freire Advocacia Empresarial

O
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Medida da Camex reduz imposto 
de 141 produtos

    
Câmara de Comércio Exterior (Camex) publi-
cou no dia 28 de julho, no Diário Oficial da 
União, uma resolução que aprova a redução do 
Imposto de Importação (II) para 141 produtos 

de bens de capital (máquinas e equipamentos), de infor-
mática e de telecomunicações. A estimativa da Camex é 
que sejam importados US$ 311,19 milhões em equipa-
mentos beneficiados com a redução tributária.

Os investimentos previstos com a utilização desses 
equipamentos somam US$ 2,385 bilhões. Segundo o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, os setores que mais importarão dentro dessa 
medida são papel e celulose, têxtil e siderúrgico. Já os 
maiores investimentos serão realizados pelos setores de 
papel e celulose (US$ 1,2 bilhão), autopeças (US$ 514,8 

milhões) e alimentício (US$ 172,2 milhões).
A medida entrou em vigor no dia 29 de julho e 

foi aprovada pelos membros do Comitê Executivo de 
Gestão (Gecex) da Camex, em reunião realizada no 
dia 24. A decisão foi ad referendum pelo Conselho 
de Ministros que integra a Camex e assinada pelo 
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Miguel Jorge, que é presidente do órgão 
interministerial.

A redução da tarifa é feita por meio do regime de ex-
tarifário, que é utilizado para reduzir o custo de aquisição 
de bens de capital, de informática e de telecomunicação 
sem produção nacional.

A lista completa de ex-tarifários e a Resolução nº 43 
estão disponíveis no site www.mdic.gov.br.

A

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.
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Divulgamos, na íntegra, a correspondência enviada pela ABIGRAF 
Nacional à Sky sobre veiculação de mensagens publicitárias que sugerem 

a indústria gráfica como um  fator agravante do desmatamento.

I“AN/CT-286/2008

São Paulo, 27 de junho de 2008.

Ilmo. Sr.
Luiz Eduardo Baptista
Presidente da
SKY Brasil Serviços Ltda
Av. das Nações Unidas, 12901 – Torre Norte, 15º. Andar
04578-000 – São Paulo - SP

Prezado Senhor,

REF.: A consciência ecológica na comunicação gráfica
A comunicação gráfica, a despeito do avanço das 

mídias digitais, continua sendo a principal difusora 
de conhecimento, informação e cultura, em todo o 
mundo. A tendência inexorável é a crescente interação 
e complementaridade entre todos os meios — impres-
so, digital e eletrônico —, de modo a ser possível 
atender à demanda mundial de comunicação, que se 
expande em volume e ritmo muito expressivos.

Nesse contexto, é absolutamente equivocado impu-
tar à comunicação gráfica, pelo fato de consumir papel, 
a mínima responsabilidade pela redução das matas e 
florestas nativas do Brasil ou de qualquer região do 
planeta. A indústria gráfica converte papel comprado 
exclusivamente de produtores legais, devidamente res-
peitosos às mais éticas e rígidas normas de produção, 
que processam papel e celulose unicamente a partir de 
madeira certificada de reflorestamento.

Desse modo, há um grave equívoco no conteúdo de 
algumas mensagens publicitárias veiculadas na mídia 
eletrônica, que sugerem ser a comunicação gráfica um 
fator agravante do desmatamento.

Assim, é necessário esclarecer alguns aspectos fun-
damentais:

As florestas cultivadas com o propósito de produzir 
madeira para a fabricação de papel e celulose são abso-
lutamente sustentáveis. Seu manejo permite manter, 
permanentemente, grandes áreas plantadas com pinus, 
eucalipto e outras espécies, que seqüestram significa-
tiva quantidade de dióxido de carbono da atmosfera, 
contribuindo para reduzir a poluição.   

A madeira de origem certificada e integralmente 
proveniente de reflorestamento atende de modo ade-
quado à demanda da indústria de papel e celulose para 
a produção de papéis de imprimir e escrever. Esta ativi-
dade, portanto, não ameaça uma árvore nativa sequer.

A Associação Brasileira da Indústria Gráfica 
ABIGRAF –, entidade que representa cerca de 20 mil 
empresas, empregadoras de aproximadamente 200 mil 
trabalhadores e responsáveis por mais de 3% do PIB 
industrial do país, é uma das instituições que mais 
têm defendido a produção limpa e ecologicamente 
correta.

Com a credibilidade de seus 43 anos de existência 
e de firme atuação na defesa de princípios éticos na 
produção, do respeito ao consumidor e à sociedade, 
bem como do crescimento sustentado da economia, a 
ABIGRAF repudia insinuações e acusações à comuni-
cação gráfica.

Tal posição é corroborada pela – ABTG – 
(Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica), que 
representa o Brasil no Comitê Gráfico da ISO e que 
recebeu oficialmente da ABNT — de modo pioneiro 
no País — a qualificação como entidade responsável 
pela elaboração de todas as normas do setor. 

Livros, jornais e revistas, dentre outras mídias, têm 
sido intransigentes defensores da ecologia e eficazes dis-
seminadores da consciência ambiental. Falsos ecologis-
tas e/ou pessoas e profissionais mal informados não têm 
o direito de caluniar um setor de atividade ou de lhe 
impor qualquer espécie de censura, seja por desconheci-
mento da realidade ou em nome de interesses escusos.

A ABIGRAF reitera, desse modo, que está mobi-
lizada no sentido de adotar todas as providências 
cabíveis na defesa da prerrogativa de imprimir, uma 
conquista inerente à liberdade de imprensa, expressão 
e pensamento, consagrada na Constituição do Brasil.

Cordialmente,
Alfried Karl Plöger

Presidente da ABIGRAF Nacional –
Associação Brasileira da Indústria Gráfica 

Reinaldo Espinosa
Presidente da ABTG –

Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica

Participação
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Indústria gráfica terá censo nacional

Nota eletrônica incluirá novos setores

   
ue o mercado gráfico brasileiro é composto, 
em grande parte, por pequenas e microem-
presas, distribuídas por todo o país, não é 
novidade. Entretanto, o fato sempre repre-

sentou dificuldade para a constituição de um perfil 
capaz de auxiliar os empresários na definição de estra-
tégias de atuação. Esta lacuna será suprida pelo Censo 
da Indústria Gráfica. 

Para realizá-lo, a ABIGRAF Nacional firmou, em 
março, convênio de R$ 750 mil com o Sebrae, que, 

durante 12 meses, deverá rastrear e identificar todas as 
empresas da área. A meta é criar um completo banco 
de dados, contendo cadastro e perfil de cada uma, 
incluindo informações sobre mão-de-obra, produção, 
consumo, vendas e investimento, dentre outras ver-
tentes. O cruzamento dos dados ajudará a identificar e 
dimensionar as características da atividade por Estado 
ou região. As gráficas serão classificadas por porte, 
estrutura e cadeia produtiva, e também será feito 
mapeamento das tendências do setor.

   
s fiscos estaduais definiram que, em dezem-
bro de 2008, empresas de novos setores 
ficarão obrigadas a emitir notas fiscais 
eletrônicas por meio do Sistema Público 

de Escrituração Digital (Sped). No fim do ano, 45 
mil fabricantes de automóveis, cimento, medicamen-
tos, bebidas, refrigerantes, siderúrgicas e frigoríficos 
terão que emitir notas fiscais unicamente pela via 
eletrônica criada em 2006 pela Receita Federal para 
unificar as informações dos contribuintes e combater 
a sonegação de tributos. As novas inclusões foram 
determinadas pelo Protocolo ICMS nº 68, publicado 
no Diário Oficial da União pelo Encontro Nacional 
dos Coordenadores e Administradores Tributários 
Estaduais (Encat) e pelo Conselho Nacional e Política 
Fazendária (Confaz). 

O protocolo também abrange um segundo grupo 
de empresas, que ficará obrigado a emitir apenas 
notas eletrônicas a partir de abril de 2009. Fazem 
parte do grupo importadoras de automóveis, fabri-
cantes de autopeças e pneus, atacadistas siderúrgicos, 
produtores de ferro-gusa, alumínio, latas, garrafas 
PET, tintas, solventes de petróleo, lubrificantes auto-
motivos e gás de cozinha e veicular.

Desde abril deste ano, os únicos setores obrigados 
a usar a nota eletrônica eram os produtores de cigar-

ros e de combustíveis. Hoje, 4,8 mil empresas – entre 
os setores dentro da obrigatoriedade e contribuintes 
que aderiram ao sistema voluntariamente – já fatu-
ram eletronicamente e foram responsáveis por 18,48 
milhões de emissões de notas eletrônicas. A idéia do 
fisco é de, que, até o ano que vem o sistema englo-
be setores que representem 80% da arrecadação de 
ICMS dos Estados, de acordo com o coordenador 
geral do Encat, Eudaldo de Jesus. Segundo informa-
ções do Confaz, em 2007 foram arrecadados R$ 187 
bilhões em impostos estaduais. “Em São Paulo, por 
exemplo, as empresas obrigadas até dezembro já con-
tribuem com 55% da arrecadação”, diz. 

No caso dos combustíveis, a nota fiscal eletrônica 
também vai ajudar o fisco a identificar adulterações. 
“Como a gasolina é composta de 75% de gasolina pura 
e 25% de álcool anidro, uma maior saída de álcool 
identificada nas notas presumiria misturas proibidas”, 
explica o diretor de assuntos tributários do Sindicato 
dos Distribuidores de Combustíveis (Sindicom), 
Dietmar Schupp. De acordo com Eudaldo de Jesus, 
essa foi a intenção ao incluir também o setor de sol-
ventes na segunda etapa da adesão ao sistema. 

Fonte: Valor Online, 15/7/2008
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Novidades no site da ABTG

Man Ferrostaal promove Pós-Drupa com
o apoio da ABIGRAF-MG

   
á está disponível para compra o 12º Anuário da 
Indústria Gráfica 2007/2008. Disponível no site da 
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG –, 
a publicação traz todas as informações necessárias para 

quem trabalha com prestação de serviços, maquinário e insu-
mos gráficos, além de servir como guia para leigos que desejam 
aprender sobre os processos de impressão.

O Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica é uma publicação 
da ABIGRAF Nacional, editado pela Clemente e Gramani. Para 
adquirir o 12º Anuário da Indústria Gráfica 2007/2008 acesse: 
www.abtg.org.br.

   
o dia 21 de julho, os empresários gráfi-
cos de Belo Horizonte e região metro-
politana conheceram, com exclusivi-
dade, as tecnologias responsáveis pelo 

maior índice de satisfação de todos os tempos, 
sucesso absoluto na Drupa 2008, a maior feira da 
indústria gráfica do mundo. O evento aconteceu 
entre 29 de maio e 11 de junho em Dusseldorf, 
Alemanha.

As consagradas marcas Basys, Manroland, 
Ryobi e Horizon em pré-impressão, impressão 
e acabamento foram apresentadas pela Man 
Ferrostaal  na sede da ABIGRAF-MG. Na opor-
tunidade, a Sun Chemical (tintas Supercor), 
parceira da Man no Pós-Drupa, apresentou as 
novidades para o mercado gráfico. Mais de cem 
pessoas participaram da apresentação.

O Pós-Drupa foi também apresentado em 
Uberlândia, no dia 23 de julho, e Juiz de Fora, no 
dia 25, com o apoio dos Sindicatos das Indústrias 
Gráficas das respectivas cidades. O presidente 
da ABIGRAF-MG e presidente em exercício do 
SIGEMG, Rodrigo Velloso de Almeida, esteve no 
evento das duas cidades.

J

N

Evento em 
BH (acima), 
Juiz de Fora 
(centro) 
Uberlândia 
(lado)

geraisG

Fotos: Ricardo Lara
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Vem aí a Trends of Print

Epson lança nova impressora
para grandes formatos

   
m setembro, a Associação dos Agentes de 
Fornecedores de Equipamentos e Insumos 
para a Indústria Gráfica (Afeigraf ) realiza 
evento para disponibilizar conteúdos na 

área de tecnologia, gestão de negócios, novidades mer-
cadológicas e administração de pessoas do segmento 
gráfico. A Trends of Print acontece entre 17 e 19 de 
setembro, no Novotel Center Norte, em São Paulo.

Podem participar proprietários, diretores e geren-
tes de gráficas; representantes de associações ligadas 
à indústria gráfica; diretores e professores das escolas 
ligadas ao setor; compradores de material impresso e 
agências de comunicação. Há condições especiais para 
inscrições até 31 de agosto. 

Mais informações no site www.trendsofprint.com.br

   
oi lançada neste semestre a nova impres-
sora de grandes formatos. A SP-1180 
chegou ao mercado pela Epson para 
compor a linha de modelos Stylus PRO-

3800. Com cartuchos em tamanho maior (700ml) 
e 360 injetores, a SP-3800 é capaz de imprimir 

arquivos de até 64 polegadas de largura (1,62m) e 
com papéis de até 1,5mm de espessura. A qualida-
de dos trabalhos impressos é garantida pelo novo 
algoritmo screening, que possibilita perfeição nos 
detalhes, precisão na reprodução e qualidade foto-
gráfica.

E

F

novidadesN
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Heidelberg tem novo gerente para a
regional de Minas Gerais e Centro-Oeste

Chegou o papel fotográfico à prova d’água

   
isando atender melhor e estar cada vez mais pró-
ximo dos seus clientes, a Heidelberg do Brasil 
tem um novo gerente regional especialmente 
para o Estado de Minas Gerais e a região Centro-

Oeste: Ricardo Vidal. Atendendo em novo endereço em 
Belo Horizonte, a estrutura recém-criada conta também 
com cerca de 15 profissionais, distribuídos entre as áreas de 
vendas, serviços, assistência técnica e instrutores. 

Ricardo Vidal assumiu o escritório em 1º de abril. 
Na Heidelberg desde 2001, ele participou da criação 

e dos primeiros anos de trabalho do departamento de 
produtos de consumo, em São Paulo. Nos últimos três 
anos, atuou como gerente de produto para máquinas 
planas de formato 35X50 cm. O gerente pretende 
trazer toda esta bagagem para a nova função. “Nesta 
nova fase, o objetivo é garantir a presença da empresa 
em toda a região, com uma postura proativa, enten-
dendo melhor as necessidades de cada gráfica para 
oferecer as soluções Heidelberg, procurando sempre 
a satisfação dos nossos clientes”, diz Ricardo.

    
papel fotográfico à prova d’água, para impressoras 
ink-jet, promete facilitar a vida das gráficas que traba-
lham com imagens de alta definição. O Clip Digital 
é um papel de alto brilho branco e utiliza uma nova 

tecnologia de impressão, a Nanoporous.
Essa tecnologia consiste em um revestimento cerâmico, cons-

tituído por poros microscópicos, que são fechados no ato da 
impressão, logo quando recebem as microgotas de tinta lançadas 
no papel. A resistência do papel à água deve-se ao fechamento 
dos poros, que protege a tinta e a impressão dos documentos. As 
vantagens do material vão além, pois a qualidade das fotografias 
e imagens em alta resolução também melhora.

O Clip Digital é projetado para fornecer imagens com alta 
densidade de cor (high color density), perfeita graduação de 
cores (optimal color gradation) e imagens perfeitas (perfect 
image sharpness).

V

O

Heidelberg do Brasil

Dez anos ajudando a construir o futuro gráfico

novidadesN
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reflexãoR

As lições do silêncio

   
runo Kahne é um consultor em Blagnac, França, e traba-
lha com a indústria aeronáutica. Ele escreveu um artigo 
para a revista Strategy+Business, publicada pela Booz & 
Company, em maio de 2008, que trata sobre “o que um 

surdo pode nos ensinar sobre a arte de escutar e fazer com que seja-
mos ouvidos”. No artigo “As lições do silêncio”, o autor nos conta 
sobre um executivo que tinha um filho com deficiência auditiva e 
como eles desenvolvem formas de tornar a comunicação eficaz e a 
compreensão possível, mesmo com os desafios da ausência da audi-
ção. Ele nos dá cinco lições que podemos aplicar em nossa vida:

1. Olhe nos olhos de quem está falando.
2. Nunca interrompa quem está falando.
3. Fale sempre da maneira mais simples e direta possível.
4. Quando não entender alguma coisa, pergunte.
5. Tenha foco. Mantenha-se concentrado. Não se disperse.

Essas cinco regras básicas para aprender a escutar e ser ouvido 
podem e devem ser aplicadas por toda e qualquer pessoa. Muitos 
problemas de comunicação seriam evitados se seguíssemos esses 
preceitos.

Olhar nos olhos de quem fala nos faz aumentar a atenção e 
demonstra respeito a quem está falando. Interromper quem está 
falando, além de prejudicar a comunicação, demonstra descortesia, 
desrespeito e falta de educação. Quando você quiser ter certeza de 
que será compreendido, seja simples e direto. Tenha coragem para 
dizer “eu não entendi” e perguntar o que não entendeu. Muitos 
problemas seriam evitados com essa simples atitude de coragem, 
franqueza e humildade. Tenha foco. Não se disperse. Não faça mui-
tas coisas ao mesmo tempo. Concentre a sua atenção e terá melhores 
resultados em sua comunicação.

No mundo silencioso dos portadores de desafios especiais de 
audição, a comunicação é essencial. Se aplicarmos estes cinco con-
selhos em nossa vida pessoal e profissional, teremos um aumento 
espetacular da qualidade de como falamos, ouvimos, compreende-
mos e somos compreendidos. Pense nisso. Sucesso!

B
Luiz Marin
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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

• Disponibilizar um link do site ou e-mail de sua empresa gráfica em nosso site na Internet

• 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

• Dispor na “Sala do Associado” de acesso gratuito à internet

• 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 descontos nas compras e serviços efetuados em empresas, clínicas e hospitais conveniados

• 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
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Encapa: eleita por você, pela segunda vez consecutiva,
“Fornecedora do Ano - Categoria Papel” no Prêmio de Excelência Gráfica Cícero.

A nossa maior conquista
é o reconhecimento do

mercado gráfico.

atendimento exclusivo ao gráfico
BH / Contagem

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

novo site
www.encapa.com.br


