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expedienteE

agendaA
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1ª Comunica MG 
18 a 20 de agosto

Minascentro – Belo Horizonte
Apoio da ABIGRAF-MG

Festa anual de 
confraternização

Em novembro

Palestras
Fique atento à programação 

no site da ABIGRAF-MG

Fique ligado em 2009:
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“Caras Hilda e Marize, 
A última revista O Cícero (março/abril) mantém a 

forma elegante e o conteúdo expressivo. Sob a égide de 
encorajador editorial subscrito pelos presidentes Rodrigo 
Velloso de Almeida e Carlúcio Gonçalves, da ABIGRAF-
MG e do SIGEMG, sucederam-se matérias relevantes 
para a indústria gráfica. Destacam-se aqui, apenas como 
exemplo, as que celebram os 40 anos da Associação e 
destacam a Embala Minas 2009.

Vimos apresentar nossos agradecimentos aos diretores 
e à coordenadora da revista pela publicação da crônica de 
nossa autoria. De modo especial, nossa gratidão à caríssima 
Hilda pelo singelo e generoso relato da página 22. Entre 
outras boas lembranças, o texto nos enseja a reviver esporti-
vamente e com forte emoção a saudosa década de 50, como 
ponta-direita do Atlético Suburbano (CAMs). Saiba, Hilda, 
que seu relato tem sido objeto de diversos comentários airo-
sos de leitores da revista. Mais uma vez, obrigado”.

José Ribamar Chaves Cruz
Presidente da ABIGRAF-MG/SIGEMG (1980/83)

espaço do leitorE

Comentários sobre esta edição, sugestões e outras contribuições 
serão bem-vindas. Envie mensagem para abigrafmg@abigrafmg.com.br 
e participe do Espaço do Leitor.
Ajude-nos a fazer da Revista O Cícero uma publicação cada vez melhor!

CÍCERO

Prêmio Cícero presta

homenagem aos 200 anos

da Indústria Gráfica no Brasil

Páginas 20 a 31

CÍCERO

Setor gráfico lança selo de origem dos impressos em papel
Página 19

CÍCERO

Página 13

ABIGRAF-MG ganha selo comemorativo pelos 40 anos de atuação

@ Notícias do setor – novidades jurídicas, econômicas, 
    sobre produtos, entre outros.

@ Programação de eventos – cursos, palestras, prêmios, 
    congressos, seminários.

@ Anúncios de compra e venda de equipamentos

@ Banco de empregos – disponível para empresas e profissionais.

Acesse o site da ABIGRAF-MG 
                 e fique sempre bem informado

Mantenha o cadastro de sua empresa sempre atualizado. 
Envie informações para o e-mail abigrafmg@abigrafmg.com.br

“Acuso o recebimento e agradeço a doação do periódico 
O Cícero (janeiro/fevereiro 2009), destacando a importância 
dessa obra para o enriquecimento da temática em questão”.

Maria Efigênia Lage de Resende
Superintendente do Arquivo Público Mineiro

“Querida Hilda,
Quando recebi a Revista O Cícero, pude, com muita 

alegria, não só ver o seu retrato como desfrutar de suas lem-
branças, que também fazem parte das minhas. Revivi naquelas 
palavras a atuação do Ribamar, do Ildeu e, com muitas sauda-
des, recordei o passado. Você, Hilda, não é somente um marco 
na família dos gráficos, mas também uma lembrança muito 
agradável para muitos que tiveram e ainda têm o prazer de 
conviver com você. Receba o nosso abraço muito carinhoso, 
pois a família Velloso a tem em um lugar muito destacado por 
tantas recordações. Sua amiga de sempre”.

Mariangela Velloso
Filha do sr. Nylton Velloso, presidente do SIGEMG (1948/62)

www.abigrafmg.com.br
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realização de um prêmio de excelência gráfica demanda tempo, 
determinação e trabalho. É necessário organizar todos os deta-
lhes com muito cuidado, para a garantia de sua credibilidade.
Por mais de quatro meses, a comissão organizadora do Prêmio 

Cícero esteve envolvida com reuniões para aprovação do regulamento, 
escolha e confecção do novo troféu, contratação e treinamento de profissio-
nal exclusivo, definição dos prestadores de serviços através de orçamentos 
apresentados e toda a organização da grande festa. Uma dedicação que não 
tem preço. Sem vaidades ou privilégios, imperou a união de forças, para a 
valorização do produto gráfico genuinamente mineiro.

O resultado não podia ser melhor: Minas Gerais, um Estado de tradição 
na política, música e poesia, está se revelando também através das peças 
gráficas inscritas nas edições do Prêmio. O empenho dos gráficos para que 
a qualidade dos produtos diversos seja impecável é evidente: desde 2005, 
quando da primeira premiação, registrou-se forte evolução das peças ins-
critas. E, cada vez mais, aumenta o número de empresas participantes de 
cidades do interior do Estado, o que muito nos entusiasma e orgulha.

A cada ano, um leque de promissoras oportunidades é aberto para os 
vencedores do troféu. Nos meios de divulgação das empresas finalistas 
e vencedoras, como sites e chamadas em espera, a premiação é também 
incluída, destacando o êxito de sua participação. Os patrocinadores, por 
sua vez, estão sempre presentes, numa parceria estratégica e fundamental, 
cientes do potencial das gráficas mineiras e da seriedade da iniciativa. Isso 
demonstra a credibilidade e a confiança na ABIGRAF-MG, realizadora do 
Prêmio Cícero, e na ABTG, coordenadora técnica.

O ano de 2009 é especial, comemorativo das quatro décadas da 
ABIGRAF-MG, que fez jus ao lançamento pelos Correios do selo alusivo 
à data. A solenidade de entrega do Prêmio Cícero celebrou a ocasião à 
altura: um troféu novo, auditório repleto, palco já consagrado das ale-
grias e emoções dos vencedores, a qualidade das peças inscritas. Tudo 
projetando um futuro promissor para o setor e para aqueles que fazem 
parte do seu dia a dia. Para todos os envolvidos com o Prêmio, comissão 
organizadora, patrocinadores, colaboradores, participantes, finalistas 
e vencedores, fica a certeza de que, “para realizar grandes conquistas, 
devemos não apenas agir, mas também sonhar; não apenas planejar, mas 
também acreditar” (Anatole France).

Parabenizamos os participantes, os finalistas e, principalmente, os ven-
cedores. Em 2010, na 6ª edição, novos nomes serão conhecidos. Registre o 
nome de sua empresa na história da excelência gráfica de Minas.

editorialE

A
Rodrigo Velloso de Almeida  
Presidente da ABIGRAF-MG

Prêmio Cícero conquista 
mais qualidade a cada ano

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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setor gráfico será beneficiado 
pela Lei n° 11.945/09: o 
documento estabelece que 
a multa relativa ao atraso 

ou à não entrega da DIF-Papel Imune 
terá valor entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil. 
Antes, o valor era entre R$ 1,5 mil e  
R$ 5 mil por mês de atraso.

Em 2001, a Receita Federal editou a 
Instrução Normativa nº 71, que discipli-
nou a utilização do papel imune no Brasil. Criou-se, a partir 
de então, a Declaração Especial de Informações Relativas ao 
Controle de Papel Imune (DIF-Papel Imune), instrumento 
que o Fisco dispõe para saber se o material é utilizado de 
forma regular. 

É sabido que todo aquele que quiser comprar papel 
imune para utilização em impressões de livros, jornais e 
periódicos deve se cadastrar junto à Receita Federal. A par-
tir do cadastro e da autorização para a compra do referido 
papel, todos os gráficos passaram a ter que entregar, trimes-
tralmente, a DIF-Papel Imune. Aquele que não entregasse 
a declaração em tempo hábil seria penalizado com uma 
multa, cujo valor variava entre R$ 1,5 mil e R$ 5 mil por 
mês de atraso.

Muitos gráficos, por motivos diversos, não entre-
garam várias declarações, durante seguidos trimestres, 
o que acarretou a aplicação de multas, por parte da 
Receita Federal, que chegavam à ordem dos R$ 300 

mil, R$ 500 mil e até R$ 1 milhão. 
Quanto mais tempo a empresa demo-
rasse a entregar a DIF-Papel Imune, 
maior seria a multa.

 O Governo, para regularizar a situ-
ação, editou a Medida Provisória nº 
451, convertida na Lei nº 11.945/09, 
definindo que o atraso na entrega da 
declaração será irrelevante para a fixa-
ção da multa. A partir de agora, quem 

atrasar ou não entregar a DIF-Papel Imune responderá 
com uma multa que varia de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil. A 
conclusão é clara: atrasou um mês ou um ano, a multa 
será a mesma.

A boa notícia trazida pela Lei nº 11.941/05 é que a redu-
ção beneficiará os gráficos multados em meados de 2004 e 
2005, pois a nova regra retroage às multas aplicadas naqueles 
anos. Quem ainda está discutindo administrativamente a 
multa, poderá requerer a redução. Mas se a discussão admi-
nistrativa já tiver sido encerrada, a redução só poderá ser 
alcançada junto ao Poder Judiciário.

Qualquer dúvida poderá ser dirimida junto à Assesso-
ria Jurídica da ABIGRAF-MG, por meio do telefone (31) 
3283-1616 ou pelo e-mail paulo@abigrafmg.com.br

* Consultor Tributário da ABIGRAF-MG, coordenador do 
Núcleo Fiscal do Escritório Moisés Freire Advocacia e conselheiro 

da Junta de Recursos Fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte/MG.

Multa envolvendo a DIF-Papel Imune: 
redução prevista pela Lei nº 11.945/09

O

jurídicoJ

Paulo Henrique Mares Guia *

Encapa. Patrocinadora do Prêmio de Excelência Cícero 2009.
Parabéns a todos os vencedores do óscar da indústria gráfica mineira.

Encapa: Fornecedor do Ano
Aparecida Drumond: Vendedora do Ano

Temos orgulho da Encapa ser por você.
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De junho a setembro, vários Estados do país 
receberão palestrantes da Heidelberg, os quais 
falarão sobre assuntos do interesse de cada 
mercado. Em 16 de junho, foi a vez de Minas 

Gerais: David Rocha, gerente de Consumíveis, e Daniela 
Bethrônico, gerente de Produto Soluções Planas 35x50, 
estiveram na ABIGRAF-MG para falar aos gráficos 
mineiros sobre as soluções da Heidelberg nas áreas de 
impressão plana no formato 35x50 e Consumíveis, com 
a tecnologia de chapas Saphira Processless.

Segundo Paulo Faria, gerente responsável pelas áreas 
de impressão, acabamento e máquinas usadas, os encon-
tros fortalecem ainda mais a relação da Heidelberg com 
cada região do país. “Podemos trocar experiências e infor-
mações com o mercado gráfico local. Tiramos dúvidas 
e mostramos o que a Heidelberg oferece em termos de 
tecnologia, produtos e serviços”, diz. 

Outros eventos já foram realizados em Florianópolis, 
Brasília e Goiânia. Mais seis eventos já estão planejados 
para diferentes cidades de Minas Gerais, além de Brasília, 
Goiânia e Curitiba, onde serão tratados temas ligados ao 
mercado regional, os segmentos ¼ e ½ folha, acabamento, 

pré-impressão, integração do fluxo de trabalho e tintas.  
Até o final do ano fiscal, em março de 2010, a 
Heidelberg ainda programa outras palestras em datas e 
locais ainda não definidos.

Fonte: www.br.heidelberg.com

Soluções da Heidelberg apresentadas em palestra

eventoE

Empresa realizará eventos em diversos Estados
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lvin Tofler, em seu livro A Terceira Onda, 
demonstrou que a nossa sociedade passou por 
três mudanças ao longo de sua evolução.
No início, uma sociedade nômade, em que o 

homem buscava a sua alimentação na caça, e era compelido 
ao deslocamento quando esta escasseava. Com o surgimen-
to e o desenvolvimento da agricultura, a sociedade, então 
nômade, passou por importantes mudanças, pois se esta-
beleceu um estilo de vida cíclico, 
baseado em períodos de cultivo – a 
primeira onda.

A segunda onda veio com a 
Revolução Industrial, quando 
máquinas substituíram o homem 
em trabalhos mais pesados e ini-
ciou-se o processo de produção 
em massa. Novamente a socieda-
de refletiu as mudanças ocorridas, 
incorporando um sistema de hie-
rarquia e adotando a burocracia 
nos processos administrativos.

Com o rápido desenvolvimen-
to da tecnologia e o incremento 
da complexidade social, ocorreu a 
migração da sociedade industrial 
para a atual sociedade da informa-
ção – a terceira onda.

Nesta, a tecnologia tornou-se, 
então, uma ponte entre produto-
res e consumidores, e a sociedade, 
até então cíclica, tornou-se mais 
fluida, em um processo no qual a adaptabilidade passou a 
ser uma exigência constante. Curiosamente, somos de novo 
nômades, agora na caça da informação.

Tal ponto tem alimentado um debate curioso sobre a 
quantidade cada vez maior de informações, sua aplicabili-
dade e a inerente capacidade humana de absorvê-las:

Estaríamos vivendo uma situação onde a sociedade atual está 
se afogando em informação, mas faminta por conhecimento? 

Tal questionamento foi feito em 1982 no livro 
Megatrends (John Naisbitt e Patricia Aburdene) e, mesmo 
quase 30 anos depois, é um tema que reflete uma grande 
atualidade. Porém, é possível sinalizar um apontamento 
nesta direção ocorrido há mais de seis séculos.

Em 1373, um monge tibetano, Deng-Dho-Ping, for-
mulou o Teorema do Estupefato, segundo o qual, em fins 
do milênio recém-terminado, ocorreria um desequilíbrio 

entre a quantidade de informa-
ção e conhecimento gerada pela 
população do planeta (espaço-
saber) e o tempo requerido 
para a sua aplicação. Tal evento 
levaria a uma situação-limite, 
provocando o encurtamento 
teórico do tempo.

De certa forma, estamos 
vendo este acontecimento. 
Quando a tecnologia possi-
bilitou a produção sem limi-
tes de cópias exatas de tex-
tos, imagens, áudios, vídeo e 
outros materiais informativos, 
a economia da informação 
cresceu rapidamente. Porém, a 
sensação de um encurtamento 
teórico do tempo é inegável. 
Evidentemente, tal sensação 
não é uniforme, cabendo a cada 
um a sua própria avaliação, de 
acordo com os desafios diários 

que encontra para lidar com as informações que lhe chegam 
às mãos (e aos olhos, ouvidos e mente). 

Contudo, qualquer que seja a conclusão ou opinião 
pessoal a respeito do Teorema do Estupefato, é inequívoca 
a necessidade de prestarmos mais atenção sobre o melhor 
uso do espaço-saber e a sua adequabilidade ao tempo dis-
ponível, pois, a despeito dos incomensuráveis progressos de 
conhecimento e informação atingidos nas últimas décadas, 
o dia ainda continua com 24 horas.

artigoA

O sentido da informação
e do conhecimento

Guilherme Bacelar*

A
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Tem sido visível um sentimento coletivo de estarmos 
sendo afogados por uma massa crescente de e-mails, 
mensagens, leis e regulamentações, e também, da exis-
tência de um aturdimento causado por uma ansiedade 
crescente em relação a toda uma gama de informação que 
nos chega diariamente e a o que fazer com ela. 

Este quantum de informação e conhecimento abre 
possibilidades fantásticas, porém, o desequilíbrio do 
espaço-saber em relação ao espaço-tempo é capaz de con-
tribuir para desequilíbrios, evidenciando crises, inclusive 
aquelas de natureza econômica, como a que ocorre na 
atualidade.

Na crise econômica atual, o aumento da velocidade 
da ciência econômica (espaço-saber) atuou fortemente, 
acelerando os processos econômicos e, no conceito clás-
sico do Teorema do Estupefato, quando as autoridades 
monetárias foram capazes de assimilar a realidade dos 
acontecimentos, o encurtamento teórico do tempo já 
havia acontecido, resultando na impossibilidade de medi-
das antecipadas e preventivas à crise.

De fato, muito se fez para um acúmulo de dados e 
informações que permitissem o restrito controle sobre a 
atividade econômica. Entretanto, o que de fato se viu, foi 
que o conhecimento sobre a gravidade da situação não 
era factível, distorcido por uma grande massa informacio-
nal, que mais confundiu do que informou.

Ninguém duvida dos formidáveis avanços proporcio-
nados pelo e-mail, celular e a atualização em tempo real 
disponível hoje na mídia, abastecendo-nos de uma gama 
espetacular de informações. Porém, a não seletividade de 
todo esse conteúdo, ao invés de propiciar a ampliação do 
nosso conhecimento, acabará por  dispersar o conteúdo 
informacional retirando a sua aplicabilidade real e geran-
do conclusões mal embasadas. Acúmulo de informação 
não quer dizer necessariamente maior conhecimento. 
É preciso seletividade e aplicabilidade, o que implica o 
descarte do que não é informação útil capaz de gerar 
conhecimento.

Por um outro motivo, porém adjacente, Alvin Tofler 
aponta na mesma direção ao afirmar:

“Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não 
conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem 
aprender, desaprender e reaprender.”

A afirmação de Tofler reflete a vital necessidade da 
melhor seletividade das informações absorvidas, de forma 
a que as mesmas sejam capazes de se constituir em conhe-
cimento real.

Embora contemos com as mesmas 24 horas dos nos-
sos antepassados, lidamos diariamente com uma gama 

muito maior de informações. Daí a necessidade urgente 
de buscarmos um modelo de equilíbrio que contemple 
uma relação saudável entre o nosso espaço-saber e o nosso 
espaço-tempo.

A evolução dos meios de armazenamentos digital, a 
facilidade de aquisição da informação em tempo real, 
bem como a extraordinária capacidade de podermos aces-
sar a fonte real da informação não nos isenta do processo 
depurativo que sempre fez parte da evolução humanística. 
Da mesma forma que, em passado relativamente recente, 
muitos empilhavam recortes de jornais, na expectativa de 
que, um dia, aquela massa visível de informações pudesse 
encontrar utilidade em um evento futuro, no presente, 
outros acumulam informação armazenada em meio digi-
tal, porém imersos em idêntica expectativa. Mudaram-se 
os meios, mas não a atitude.

O homem, em sua caminhada eterna, tem a aprender 
sobre a utilidade da informação e à sua própria capacida-
de de dar aplicação útil a ela. O tempo presente tem a nos 
ensinar que maior conhecimento não decorre do maior 
acúmulo de informações, e sim do melhor uso que der-
mos a elas, dentro do respeito às leis naturais que regulam 
a aquisição do conhecimento.

Condicionado por padrões milenares de acumulação 
de bens, o homem tenta fazer o mesmo com a infor-
mação, buscando aí a aquisição de um valioso conheci-
mento. Porém, é preciso considerar que esta aquisição 
se reveste de características próprias, que acabam por 
trazer efeitos sobre um outro elemento intangível e para 
o qual o universo ainda guarda segredos para com a 
humanidade: o tempo.

Por bem entender este aspecto, um monge, 600 anos 
atrás, formulou o seu Teorema e lançou luz sobre o que 
haveria de acontecer e, também, sobre a necessidade de um 
modelo de equilíbrio necessário para equalizar o conheci-
mento ao tempo disponível para obtê-lo e aplicá-lo. 

Atingimos um estágio da humanidade onde a dispo-
nibilidade da informação que fundamenta a aquisição 
do conhecimento amplia cada vez mais o seu espaço, em 
um processo ininterrupto e crescente. Se bem utilizada, 
tal disponibilidade permitirá um importante passo no 
progresso de todos e do bem comum.

O melhor uso de tal disponibilidade passa pela com-
preensão de que a informação e o conhecimento são 
valores predestinados à universalização, razão marcante 
da finalidade evolutiva do homem.

Conhecimento é bem valioso, mas cuja valoração não 
se fundamenta na escassez e sim na abundância. O conhe-
cimento mais valioso é aquele que está disponível a todos. 

* Litium Consultoria
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comemoraçãoC

Correios e ABIGRAF-MG 
lançam selo comemorativo

s 40 anos da ABIGRAF-MG serão marcados 
por um selo comemorativo: a cerimônia de 
obliteração aconteceu em 26 de junho, no 
auditório da sede da FIEMG. Autoridades e 

representantes do setor estiveram presentes.
Compondo a mesa da cerimônia, estavam os responsá-

veis pela obliteração do selo: Rodrigo Velloso de Almeida, 
presidente da ABIGRAF-MG; Carlos Alberto Rangel 
Proença, primeiro presidente da Associação (1969/1977) 
e atual diretor; Luiz Carlos Dias Oliveira, vice-presidente 
da ABIGRAF-MG e diretor secretário da FIEMG, repre-
sentando o presidente da Federação, Robson Braga de 
Andrade; Fernando Miranda, diretor da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT) em Minas Gerais; e Fábio 
Arruda Mortara, presidente da ABIGRAF-SP, represen-
tando o presidente da ABIGRAF 
Nacional, Alfried Plöger. Cada 
um, conduzido pelo representante 
da ECT, obliterou, ou seja, carim-
bou os primeiros exemplares do 
selo, que farão parte do acervo 
do Museu Postal e Telegráfico da 
ECT, em Brasília.

Em seu discurso, Rodrigo 
Velloso homenageou todos os ex-
presidentes da ABIGRAF-MG. 
“É uma grande responsabilidade 
representar o nosso setor, papel 
que todos exerceram com grande 
dedicação”, afirmou. Em seguida, 

passou a palavra ao primeiro presidente da Associação, 
Carlos Alberto Rangel Proença, que destacou a evolução e 
importância do setor gráfico, apresentando imagens de pági-
nas do primeiro livro impresso por Gutenberg. A cerimônia 
foi finalizada com um coquetel de confraternização.

O selo

A peça filatélica comemorativa possui as imagens do ipê 
amarelo e da bandeira nacional, que garante o franqueamento 
do 1º Porte Comercial. A segunda imagem, criada pelo publi-

citário Helton Lúcio da Silva Soares, 
integra a logomarca comemorativa 
dos 40 anos da Associação à cor ver-
melha, representando a liderança, o 
destaque e todas as conquistas alcan-
çadas nas quatro décadas de história. 
Ao fundo, a imagem de retículas de 
impressão ultrapassa o olhar distante 
e se aproxima nos detalhes de cada 
vitória e excelência da Associação.

Os interessados em adquirir 
exemplares do selo devem entrar 
em contato com a Secretaria da 
ABIGRAF-MG pelo telefone  
(31) 3283-1616.

O
Ex-presidentes Sidney Morais, Ildeu da Silveira, Luiz Carlos Dias e José 
Ribamar Cruz, o presidente da ABIGRAF-SP, Fábio Mortara, o presidente 
da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso, e presidentes dos Sindicatos regionais, 
Rogério Bregalda, Ronaldo Martins, Sérgio Pícoli e Jander Moreira

Da esquerda para a direita: Carlos Alberto Rangel Proença, Luiz Carlos 
Dias Oliveira, Rodrigo Velloso de Almeida, Fernando Miranda e Fábio 
Arruda Mortara, em solenidade na sede da FIEMG

Fotos: Correios/MG

Carlos Alberto Rangel Proença, primeiro presidente da 
ABIGRAF-MG
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comemoraçãoC
Fotos: Tião Mourão

Correios/MG

Diretores e convidados reunidos na homenagem Presentes à cerimônia

Rodrigo Velloso fala sobre a homenagem Ronaldo Martins, Sérgio Pícoli, Luiz Carlos Dias Oliveira, Rodrigo 
Velloso e Ildeu da Silveira e Silva

Salustiano Puresa Filho, Fábio Mortara, Carlos Alberto Proença, 
Ronaldo Martins e Sérgio Pícoli

Fábio Mortara, Vicente Aleixo Dias e Ronaldo Martins

Salustiano Puresa Filho, Baltazar dos Reis, José Geraldo Raposo e 
Fausto Tameirão Diniz

Fernando Miranda e Rodrigo Velloso
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memórias de Dona HildaM

1992-1998

Marcone Reis Fagundes 
Um líder carismático

Na posse da Diretoria 
para a gestão 1992-1995, 
o presidente eleito, Sr. 
Marcone Reis Fagundes 
(Guiatel S/A), ressaltou, 
em discurso, a importância 
da qualificação do empre-
sário gráfico, da busca de 
novos mercados e de como 
tornar os produtos grá-
ficos mais competitivos. 
Procurou priorizar essas 
ações, com metas básicas 
e bem definidas, voltadas principalmente para o peque-
no e médio empresário. Contando com o trabalho de 
sua Diretoria, ampliou os serviços já existentes para 
os associados, estimulando-os à participação efetiva. A 
Comenda “O Cícero”, criada em sua gestão, foi a forma 
de  homenagear personalidades, do setor gráfico ou não, 
que contribuíram para o desenvolvimento da indústria 
gráfica de Minas Gerais.

Muito presente até hoje nas reuniões e na progra-
mação social das entidades, o Sr. Marcone é uma pessoa 
tranquila, que sabe ouvir e dar bons conselhos. Embora 
eu não atendesse diretamente à Diretoria, continuei o 
meu trabalho com informações e orientações aos cola-
boradores e associados. No final de seu mandato, o Sr. 
Marcone  inaugurou a ampliação da Sede das entidades, 
compreendendo, a partir de então, o 2º e o 6º andares 
do número 786 da Rua Curitiba, com um melhor aten-
dimento aos associados, inclusive com a informatização, 
oferecendo rapidez e eficiência.

Respeitado por todos e muito participativo, o Sr. 
Marcone integra ainda hoje a Diretoria da ABIGRAF-MG. 
Adepto de uma boa pescaria, ele e o Sr. João Marciano, seu 
amigo de longa data, com certeza têm boas histórias verídi-
cas de pescador. Sua esposa, Anacele, é boa pessoa, educada 
e também muito amiga. Em meu aniversário de 2008, 
organizado pela Diretoria, fiquei muito feliz com a sua 
presença. Uma ótima ocasião para o reencontro de todas as 
amigas. O meu abraço com ótimas recordações.

A partir de 1992, deixei de secretariar a Diretoria e comecei uma nova 
etapa, com pequenas contribuições na gestão de cada presidente. 

Luiz Carlos Dias Oliveira 
Dinâmico, alegre e comunicativo

O Sr. Luiz Carlos Dias 
Oliveira (Ibérica Editora 
Gráfica Encadernadora 
Ltda.) foi eleito para a 
presidência da ABIGRAF-
MG/SIGEMG para o triê-
nio 1995-1998. Dinâmico 
e disposto a levar avante 
os projetos propostos para 
as entidades, contou com 
a participação ativa de sua 
Diretoria para auxiliá-lo. 
Lembro-me muito bem de 

seu jeito de administrar. Exigente na arte de imprimir, 
todo o trabalho era minuciosamente analisado com o seu 
“olhar gráfico”. Os convites para os eventos, os textos bem 
elaborados para “O Cícero” e o interesse nos assuntos das 
entidades que mantém até hoje. Exerce, atualmente, o 
cargo de 1º vice-presidente da ABIGRAF-MG. 

Em sua gestão, preocupou-se, juntamente a sua 
Diretoria, com a formação profissional dos empresários 
gráficos e colaboradores. Vários cursos foram ministra-
dos. A parceria Senai/FIEMG com a ABIGRAF-MG/
SIGEMG, fortalecida em 1971, com a criação do Cetig, foi 
o início de um sonho: voltar a escola de artes gráficas para 
as demandas do setor. A implantação do Cecoteg – Centro 
de Comunicação e Tecnologia Gráfica –, no Horto, com 
uma estrutura adequada, técnicos da área e equipamentos 
modernos, veio propiciar um novo tempo para o setor. 
Conheço muito de sua história. Acompanho suas conquis-
tas. Na presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae-
MG por dois mandatos consecutivos (2003/2006), o Sr. 
Luiz Carlos consolidou projetos da área da comunicação, 
na qual a indústria gráfica está inserida. Os ensinamentos 
técnicos apresentados não somente na capital, mas tam-
bém nas cidades do interior, agregaram boas ferramentas 
de trabalho aos empresários gráficos. 

Os filhos do Sr. Luiz Carlos e sua esposa Vânia, que 
considero uma amiga querida, fazem parte da minha 
lembrança. Encontramos-nos sempre em eventos e agra-
deço a forma carinhosa como todos me tratam.

Marcone Reis Fagundes Luiz Carlos Dias Oliveira
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esde a Revista O Cícero de junho-julho de 2008, 
Hilda Mansur Irffi, a Dona Hilda, tem brindado 
os leitores com histórias sobre a ABIGRAF-MG 
e o SIGEMG. Com suas preciosas memórias, 

fruto de sua dedicação ao setor gráfico desde 1954, ela tem 
relembrado fatos e pessoas marcantes que passaram pelas 
entidades, emocionando a muitos. Tanto que Dona Hilda é 
campeã absoluta nas mensagens do Espaço do Leitor.

Infelizmente, nesta edição Dona Hilda se despede, 
finalizando sua participação na Revista. Continua contri-
buindo para alguns trabalhos das entidades e se dedican-
do à pintura, um de seus múltiplos talentos. Já reparou 
nas belas telas em exposição na sede da Associação? Veja 
a assinatura, muitas são obras dela.

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG agradecem a Dona 
Hilda pela valiosa contribuição e auxílio. Dona Hilda e algumas de suas obras

Com a Horizon é tranquilidade do começo ao fim.

Se a sua gráfica atingiu níveis de excelência em pré-impressão e impressão, então ela merece 
o melhor em acabamento. Horizon, o melhor da tecnologia em acabamento gráfico do mundo. 

C
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MAN Ferrostaal
Equipamentos e Soluções Ltda.

• São Paulo: (11) 5522-5999
• Rio de Janeiro: (21) 2537-8603
• Amazonas: (92) 3622-4026
• Bahia/Sergipe: (71) 3357-0671
• Ceará: (85) 3308-9898
• Espírito Santo: (27) 3254-1377

• Goiás/Distrito Federal/Tocantins: (62) 3232-8800
• Minas Gerais: (31) 3299-0500/9165-9196
• Paraná/Santa Catarina: (41) 3362-1415
• Pernambuco: (81) 3421-4379
• Rio Grande do Sul/Santa Catarina: (51) 3325-2346
• www.brasil.manferrostaal.com • graphic.br@manferrostaal.com

Horizon_institucional_010609.indd   1 6/2/09   2:24 PM

memórias de Dona HildaM

Nossa homenagem
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ovo troféu, coordenação técnica exclusiva da 
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica 
(ABTG) e julgamento e auditagem das peças 
concorrentes em São Paulo. Essas foram algu-

mas novidades do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica 
Cícero – 5ª Edição – 2009. A solenidade de premiação 
aconteceu no dia 4 de julho, no auditório da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL-BH.

Uma realização da ABIGRAF-MG, mais uma vez, o 
Prêmio Cícero contribuiu para a valorização e o fortaleci-
mento do mercado gráfico mineiro, estimulando a competi-
tividade no meio e a prestação de serviços de qualidade pelas 
empresas gráficas. Foram 33 empresas que inscreveram 339 
produtos, em 42 categorias, divididas em oito segmentos. 
Também foram premiados os melhores fornecedores/repre-
sentantes, fabricantes e os vendedores mais citados pelas 
empresas participantes, em seis categorias, além dos três 
Grand Prix para “Melhor Impressão”, “Melhor Acabamento 
Cartotécnico” e “Melhor Acabamento Editorial”.

Credibilidade
A opção de análise das peças em São Paulo, pela 

ABTG, foi mais uma medida para garantir a credibilida-
de da premiação. Um profissional específico para a função 
foi contratado e treinado pela ABTG para o recebimento 
das peças. O processo continuou o mesmo de anos ante-
riores: depois de entregue na sede da ABIGRAF-MG, elas 
receberam uma etiqueta com o código que seria sua iden-
tificação dali em diante, mantendo o sistema de sigilo. Os 
vencedores foram anunciados apenas durante a cerimônia 
de premiação, quando os envelopes foram abertos no pal-
co pelo representante da ABTG.

Atrações e presença
Além da entrega do troféu, outras atrações marcaram 

a cerimônia de 2009, ano especial, em que a ABIGRAF-
MG comemora 40 anos. Os “Mestres Sem Cerimônia”, 
a dupla “Caju e Totonho”, divertiram a todos durante 
o evento. E as apresentações do Grupo Folclórico Aru-
anda encantaram os presentes, ressaltando os autênticos 
valores históricos, éticos e religiosos presentes nas regi-
ões de Minas Gerais.

O presidente da Diretoria Executiva da ABIGRAF 
Nacional, Alfried Plöger, foi um dos convidados espe-
ciais, bem como o presidente executivo da ABTG, Rei-
naldo Espinosa, que entregou os envelopes, lacrados, 
para o anúncio dos vencedores. A participação das em-
presas gráficas das cidades do interior merece ser desta-
cada: Juiz de Fora, São Lourenço e Uberlândia. O Grand 
Prix da Indústria Gráfica, atribuído aos três prêmios de 
atributo técnico do processo, foi entregue no final da 
cerimônia. As empresas ganhadoras foram: Rona Edi-
tora, com dois troféus, “Melhor Acabamento Editorial” 
e “Melhor Acabamento Cartotécnico”, e a Imprimaset, 
com “Melhor Impressão”.

Ao término de mais uma edição do Prêmio Cícero, 
fica a certeza de que a ABIGRAF-MG tem cumprido  im-
portante papel na valorização do setor gráfico do Estado. 
Os produtos inscritos a cada ano são diferenciados pela 
qualidade da impressão, demonstrando que as empresas 
têm procurado investir em equipamentos e mão de obra 
especializada. O reconhecimento desse trabalho bem feito 
é o Troféu Cícero de Excelência Gráfica. 

capaC

N

Noite de festa celebra excelência gráfica mineira
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capaC

Noite de festa celebra excelência gráfica mineira
Fotos: Tião Mourão

Auditório repleto para a premiaçãoO Grupo Folclórico Aruanda apresentou danças de diversas 
regiões de Minas Gerais

Trabalhos finalistas ficaram em exposição

Os “Mestres Sem Cerimônia”, Caju e Totonho Após a cerimônia, o coquetel foi um momento de confraternização

José Ribamar Cruz, Vicente Aleixo Dias, Rodrigo Velloso de Almeida, 
Alfried Plöger, Reinaldo Espinosa e Carlos Alberto Proença
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Vencedores Prêmio Cícero 2009
Fotos: Tião Mourão

Categoria 1.1: Livros de Texto
Rede Editora Gráfica Ltda. – Produto: Olhos quase cegos

Categoria 1.3: Livros Ilustrados e Livros Técnicos
Rona Editora Ltda. – Produto: A Cultura da Confiança

Categoria 1.5: Livros Infantis
Editora Fapi Ltda.  – Produto: Coleção pequenas lições

Categoria 2.2: Revistas periódicas de caráter variado sem recursos 
gráficos especiais
Rona Editora Ltda. – Produto: Revista Sagarana – 33

Categoria 2.1: Revistas periódicas de caráter variado com recursos 
gráficos especiais
Sempre Editora Ltda. – Produto: Revista Ponto Com – 7

Categoria 1.6: Guias e Manuais
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: Comunicação Corporativa 
no Sistema FIEMG

Categoria 1.4: Livros Culturais e de Arte
Tamoios Editora Gráfica Ltda. – Produto: Sol no céu da nossa casa

Categoria 1.2: Livros Didáticos
Rede Editora Gráfica Ltda. – Produto: Programa Interação: Caderno Professor
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capaC

Fotos: Tião Mourão

Categoria 2.4: Revistas Institucionais
Rona Editora Ltda. – Produto: Revista do APM - Ed 2/7/2008

Categoria 3.1: Jornais
Sociedade Anônima Brasileira de Empreendimentos – Produto: 
Correio de Uberlândia (28/05/2009)

Categoria 3.2: Jornais e Informativos de circulação não diária
Rona Editora Ltda. – Produto: BH Espera por você - Programação Jan / Fev

Categoria 4.1: Rótulos convencionais sem efeitos especiais
Primacor Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Rótulo Desinfetante 
BRYO Plus Floral

Categoria 4.2: Rótulos com efeitos especiais
VP Impressos Laser Ltda. – Produto: Rótulo Cachaça Samanaú Envelhecida

Categoria 4.3: Etiquetas e adesivos
Seriana Ltda. – Produto: Rótulo  Somos Filiados - SPC Brasil

Categoria 5.1: Embalagens semi-rígidas convencionais sem efeitos especiais
Todi Ind. de Embalagens Ltda. – Produto: Cachaças Topázio

Categoria 5.2: Embalagens semi-rígidas convencionais com efeitos especiais
Todi Ind. de Embalagens Ltda. – Produto: Cachaça Germana
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Vencedores Prêmio Cícero 2009
Fotos: Tião Mourão

Categoria 5.3: Embalagens Sazonais
Rona Editora Ltda. – Produto: Doce Cacau - Ovo de chocolate

Categoria 6.1: Pôsteres e Cartazes
Tamoios Editora Gráfica Ltda. – Produto: Novo Iveco Tector – Prata

Categoria 6.2: Catálogos Promocionais e de arte com efeitos especiais
Rona Editora Ltda. – Produto: Traquinage

Categoria 5.5: Sacolas
Todi Ind. de Embalagens Ltda. – Produto: Sacola Todi Embalagens 
– Prateada

Categoria 6.3: Catálogos Promocionais e de arte sem efeitos especiais
Bigráfica Editora Ltda. – Produto: Avec Nuance

Categoria 6.5: Folhetos promocionais
Imprimaset Ltda. – Produto: Bom é ver tudo o que já fizemos juntos

Categoria 6.6: Malas diretas
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: 1º Prêmio Sebrae Minas Design

Categoria 6.4: Folder
Imprimaset Ltda. – Produto: 25 anos - Nova Safra



o 
cí

ce
ro

 -
 m

ai
o/

ju
lh

o 
20

09

19

capaC

Fotos: Tião Mourão

Categoria 6.7: Kits promocionais
Di Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Café Astoria

Categoria 6.8: Displays, móbiles e materiais de ponto de venda: 
mesa, chão e de teto
Rona Editora Ltda. – Produto: Claro Tecnologia 3G

Categoria 6.9: Calendários de mesa
Gráfica e Editora 101 Ltda. – Produto: São Cristóvão Transportes

Categoria 6.11: Relatórios de empresa
Tamóios Editora Gráfica Ltda. – Produto: Imagination & Inspiração

Categoria 7.1: Convites de casamento
Imprimaset Ltda. – Produto: Convite de Casamento Carolina e 
Paulo Henrique

Categoria 7.2: Convites de aniversário
Rona Editora Ltda. – Produto: Convite de Aniversário Laurinha

Categoria 7.3: Convites de formatura
Editora O Lutador – Produto: Convite de Formatura Universidade 
Federal de Alagoas

Categoria 7.4: Convites diversos
Companhia da Cor Studio Gráfico Ltda. – Produto: Convite Santa 
Companhia
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Vencedores Prêmio Cícero 2009
Fotos: Tião Mourão

Categoria 7.5: Cartões de visita
Primacor Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Cartão Paulino Patrus

Categoria 7.7: Pastas
Primacor Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Pasta VMI Sistemas de 
Segurança

Categoria 7.10: Cadernos e fichários
Halt Gráfica Ltda. – Produto: Chefs do amanhã

Categoria 7.11: Agendas e Organizer
Di Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Petrobras

Categoria 7.9: Impressos de segurança
VP Impressos Laser Ltda. – Produto: Registro Civil

Categoria 7.6: Papelarias
Primacor Gráfica e Editora Ltda. – Produto: Arte e Mouse

Categoria 8.1: Kit promocionais
Cartográfica Fênix Ltda. – Produto: Kit Embalagens Fênix

Categoria 8.2: Calendários
TCS Soluções Gráficas e Editora Ltda. – Produto: Calendário TCS Gráfica
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Fotos: Tião Mourão

Categoria 8.3: Catálogos e folhetos em geral
Artes Gráficas Formato Ltda. – Produto: Usos e Abusos Formato 
Artes Gráficas

Categoria 9.1: Impressão digital
Entercores Soluções Digitais Ltda. – Produto: Puf Mariner

Categoria: Papel
Fornecedor/Representante:  Encapa Atacado e Varejo Ltda. 

Categoria: Papel
Vendedor (venda interna): Aparecida Drummond (Encapa)

Categoria: Papel
Vendedor (venda externa): Duílio Geraldo Resende (SPP)

Categoria: Tinta
Fornecedor/Representante: Marprint Equipamentos Gráficos Ltda.

Categoria: Tinta
Fabricante: Sun Chemical do Brasil Ltda. 

Categoria: Tinta
Vendedor: Carlos Alberto José de Melo (Sun Chemical) 
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Vencedores Prêmio Cícero 2009
Fotos: Tião Mourão

Categoria: Chapas/Filmes
Fornecedor/Representante: Forgraf Fornecedora de Material Gráfico Ltda.

Categoria: Insumos (Produtos Químicos e/ou Materiais Auxiliares)
Fornecedor/Representante: Forgraf Fornecedora de Material Gráfico Ltda. 

Categoria: Insumos (Produtos Químicos e/ou Materiais Auxiliares)
Fabricante: Druck Chemie do Brasil Ltda. 

Categoria: Insumos (Produtos Químicos e/ou Materiais Auxiliares)
Vendedor: Alison Fernandes Melgaço (Druck Chemie)

Categoria: Máquinas e/ou Equipamentos de Pré-Impressão e/ou 
Impressão e/ou Acabamento
Fornecedor/Representante: Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. 

Categoria: Máquinas e/ou Equipamentos de Pré-Impressão e/ou 
Impressão e/ou Acabamento
Fabricante: Komori

Categoria: Máquinas e/ou Equipamentos de Pré-Impressão e/ou 
Impressão e/ou Acabamento
Vendedor: Gino Mello (Gutenberg)

Categoria: Máquinas e/ou Equipamentos de Pré-Impressão e/ou 
Impressão e/ou Acabamento
Assistência Técnica ou Acabamento: Plastific Comércio e Plastificação Ltda. 
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Melhor Impressão: Imprimaset Ltda. Melhor Acabamento Cartotécnico: Rona Editora Ltda.

Melhor Acabamento Editorial: Rona Editora Ltda.

capaC

Patrocinadores

OURO

Apoio

BRONZE

Realização Coordenação técnica Apoio Institucional

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

Vencedores do Grand Prix

O Grand Prix, instituído em 2006, é considerado 
o Oscar do setor. O troféu prestigia os participan-
tes que mais se destacaram, no ano, no atendi-
mento aos atributos técnicos do processo de “Me-
lhor Impressão”, “Melhor Acabamento Editorial” 
e “Melhor Acabamento Cartotécnico”. Conforme 
o regulamento, os produtos inscritos nos segmen-
tos 1 a 7 e 9 do Prêmio Cícero 2009 concorreram. 
A ABIGRAF-MG parabeniza os vencedores.
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QUEM INSCREVE SUAS
PEÇAS JÁ É NOTA 10
NO QUESITO GRÁFICO.
FERNANDO PINI 2009. O PRÊMIO
NOTA 10 DA INDÚSTRIA GRÁFICA.

Acesse www.fernandopini.org.br baixe
o regulamento e inscreva suas peças.
 
Telefone: 11 2797-6700
E-mail: abtg@abtg.org.br

Cronograma:
• Início das Inscrições: 03 de Agosto
• Término das Inscrições com desconto: 11 de Setembro
• Término das Inscrições: 18 de Setembro
• Julgamento 1ª fase: 1ª quinzena de Outubro
• Julgamento 2ª fase: 1ª quinzena de Novembro
• Início da Exposição: 13 de Outubro
• Término da Exposição: 30 de Outubro
• Premiação: 24 de Novembro
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Prêmio Cícero
6ª edição 2010

Esteja entre os vencedores
e destaque seu trabalho

A cada ano, o Prêmio Cícero cresce 
mais. A criatividade e a qualidade 
dos trabalhos das gráficas mineiras é 
evidenciado, vale a pena participar! Já 
comece a preparar suas peças para a 
edição de 2010!
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s empresários gráficos e diretores da 
ABIGRAF-MG David da Silva Júnior (Grifus 
Editora Gráfica – Santa Luzia) e José Lucilio 
da Silva (Gráfica e Editora Grafcenter – 

Pouso Alegre) foram alguns dos homenageados pela 
FIEMG com a Medalha do Mérito Industrial, no Dia 
da Indústria 2009. O evento aconteceu no Expominas, 
em Belo Horizonte, no dia 21 de maio.

Mais de mil pessoas prestigiaram o Dia da Indústria, 
evento promovido há 50 anos pelo Sistema FIEMG 
para homenagear as personalidades do setor que se des-

tacaram por suas ações, tanto no trabalho quanto nas 
comunidades no entorno das empresas. O presidente 
da Federação, Robson Braga de Andrade, recebeu con-
vidados e homenageados ilustres, entre eles o presidente 
da República em exercício e presidente de honra da 
FIEMG, José Alencar Gomes da Silva; o governador 
de Minas Gerais, Aécio Neves, o vice-governador de 
Minas, Antônio Augusto Anastasia, o ministro das 
Comunicações, senador Hélio Costa, o prefeito de 
Belo Horizonte, Márcio Lacerda, deputados e líderes 
empresariais.

notícias do setorN

Empresários gráficos recebem
 Medalha do Mérito Industrial

O

A partir de agora, junto com os boletos de cobrança, circula-
res e revistas da ABIGRAF-MG, você recebe um exemplar do 
Jornal O Tempo, entregue em seu endereço, com as notícias 
de Minas, do Brasil e do mundo. E não vai pagar nada por 
isso: é uma cortesia da ABIGRAF-MG e do Jornal O Tempo. 

Boa leitura!

Para que você esteja 
sempre bem informado

MINAS GERAIS

David da Silva Júnior (foto à esquerda, ao centro) e José Lucilio (ao centro, foto à direita) comemoram a homenagem junto a diretores e aos 
presidentes da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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Sindicato Intermunicipal 
das Indústrias Gráficas de 
Uberlândia (Sindigraf ), jun-
tamente com a FIEMG, 

promoveram, em maio, a palestra 
“Excelência de qualidade em produ-
tos gráficos em papel e cartão”. O 
professor do curso de pós-graduação 
em Tecnologia Gráfica da Escola Senai 
Teobaldo De Nigris (São Paulo), Sérgio 
Rossi Filho, consultor de empresas com 
mais de 25 anos de experiência na área 
gráfica, ministrou o conteúdo.

O evento foi realizado na sede da 
FIEMG Regional Vale do Paranaíba 
e contou com a presença de empresá-
rios gráficos e de seus colaboradores, 
profissionais das áreas de Produção, 
Comercial, Marketing e Distribuição/
Revenda de papel, além de estudan-
tes. O presidente do Sindigraf, Walter 
Custódio Pereira, é grande incentivador 
de eventos como este, que agregam 
importante contribuição aos partici-
pantes. “O apoio da FIEMG tem sido 
fator determinante para a realização 
desses encontros, trazendo para a região 
renomadas figuras da indústria gráfica 
nacional”, ressalta Walter.

Sindigraf de Uberlândia promove 
palestra para os associados

O

O consultor Sérgio Roni Filho, professor da Escola Senai Teobaldo De Nigris, conduziu as atividades

s novos membros da Junta de Recursos 
Fiscais tomaram posse em 26 de junho, 
durante cerimônia realizada no Saguão da 
Prefeitura de Belo Horizonte. O órgão é 

composto por representantes dos contribuintes e da 
Prefeitura, com função de julgar recursos em matéria 

tributária. Os advogados Paulo Henrique Mares Guia 
e Sabrina Pimentel Puresa, titular e substituto, res-
pectivamente, foram indicados pela ABIGRAF-MG 
e serão os representantes da entidade, em substituição 
ao Sr. Antônio Joarês de Castro (diretor do SIGEMG), 
que desempenhou com mérito seu trabalho.

ABIGRAF-MG tem representantes na Secretaria 
Municipal de Finanças de Belo Horizonte

O

Fotos: Bárbara Robatini
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anúncio Rona
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epois de várias negociações entre o Sindicato das 
Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais 
(SIGEMG) e o Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas 

no Estado de Minas Gerais (STIG), foi assinada, no 
dia 22 de junho, a Convenção Coletiva de Trabalho – 
2009/2010. O documento foi divulgado imediatamente 
no site da ABIGRAF-MG.

A Convenção Coletiva aplica-se somente às indústrias 
gráficas situadas na base territorial do sindicato patro-
nal, conforme cláusula 20 – páginas 8 a 11, com vigên-
cia a partir do dia 1º de maio de 2009 até 30 de abril 
de 2010. Fizeram parte da Comissão de Negociação do 

SIGEMG: Carlúcio Gonçalves, 
presidente do SIGEMG; Geraldo 
Cézar Miranda Simões, diretor 
administrativo do SIGEMG; 
José Cezário de Albuquerque, 
Editora O Lutador; José Soares 
Sobrinho, Gráfica São Vicente 
Ltda.; Marcus Vinícius Faria, 

Farigrafic Ltda.; Wellington dos Santos Ferreira, Gráfica 
Dominaque Ltda.; e Ernesto Ferreira Juntolli, advogado 
da FIEMG.

O documento continua à disposição no site www.
abigrafmg.com.br.

notícias do setorN

s efeitos negativos da crise mundial respingam 
menos na indústria mineira. Dados do Index, 
publicação mensal divulgada pela FIEMG, 
revelam que o faturamento do setor apre-

sentou, em maio, ligeiro recuo de 0,05% em relação a 
abril, na série livre de influências sazonais. O resultado 
é considerado estável e pode ser atribuído ao aumento 
das exportações e das vendas internas. Na mesma base de 
comparação o nível de emprego avançou 0,14%.

O setor de produtos de metal teve o melhor desempe-
nho, apresentando expansão de 64,44% no faturamento 
de maio, se comparado a 
abril. O faturamento da 
indústria de celulose e 
papel cresceu 29,21% em 
maio, frente a abril, des-
considerando as influências 
sazonais. A pesquisa mostra 
que também registraram 
índices positivos os setores 
de máquinas e equipamen-
tos (9,48%), produtos quí-
micos (7,65%), produtos 
alimentícios (6,78%), ves-

tuário e acessórios (2,03%), veículos automotores (1,98%) 
e minerais não metálicos (1,94%).

Por outro lado, a indústria extrativa mineral conti-
nuou sentindo os efeitos da crise. O faturamento do setor 
recuou 13,26% em maio, em relação ao mês anterior, na 
série livre de influências sazonais. 

Na comparação com maio de 2008, o faturamento 
da indústria de Minas recuou 17,69%. Nos últimos 12 
meses, houve queda de 3,53%. O acumulado dos cinco 
primeiros meses de 2009 registrou decréscimo de 17,13% 
no faturamento. As maiores quedas ocorreram nos seto-

res de máquinas e equipa-
mentos (40,47%), meta-
lurgia básica (37,59%), 
celulose e papel (26,46%) 
e máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos 
(23,13%). Crescimento 
foi verificado somente nos 
setores de produtos de 
metal (23,4%) e minerais 
não metálicos (1,51%).

Fonte: FIEMG

D
SIGEMG assina Convenção Coletiva

Desempenho da indústria de Minas 
apresenta estabilidade em maio

O
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omo parte da comemoração de seu cinquen-
tenário, a Associação Brasileira de Tecnologia 
Gráfica (ABTG) organizou o “Seminário 
ABTG 50 anos”, nos dias 1° e 2 de julho. 

Realizado no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, o 
evento apresentou palestras com especialistas em gestão 
empresarial, com foco em recursos humanos, tratando 
sobre a importância do profissional nas organizações. O 
presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso, e o 2º 
vice-presidente, Vicente de Paula Aleixo Dias, represen-
taram a Associação no seminário. 

Reinaldo Espinosa, presidente da ABTG, fez a aber-
tura, explicando que a programação foi elaborada a partir 
da percepção de que, neste momento em que a crise 
financeira mundial afeta a todos os segmentos produti-
vos, inclusive o gráfico, é preciso unir capital e trabalho. 
“Sem isso, não sairemos da crise”, sentenciou. 

Para dar início ao ciclo de palestras, o consultor e pro-
fessor de desenvolvimento humano e profissional, Eugenio 
Mussak, destacou a importância da liderança nas empresas, 
com o tema “O líder educador no ambiente corporativo”. 
Segundo ele, o líder deve ter dois focos: pessoas e resulta-
dos. “Líder educador é o nome dado ao profissional que 
consegue conjugar as duas práticas”, afirmou.

Com “O desafio de ser um intraempreendedor”, 
Alessandro Medina Saade expôs a função atual do 
empreendedor, que deve estar disposto a desenvolver 
habilidades complementares à área onde atua, além de 
estar atento às novas oportunidades. Vice-reitor do UDF 
Centro Universitário, em Brasília, e diretor da Mercatus 
– Educação em Negócios, o executivo relacionou algu-
mas mudanças que têm influenciado a vida das empresas. 
Como exemplo, mencionou o fato de que as mulheres 
têm ganhado espaço e assumido novos cargos nas corpo-
rações. O segundo, a saída tardia das pessoas da casa dos 
pais, provocando mudanças de consumo que precisam 
ser incorporadas pelas empresas. “É preciso identificar a 
necessidade de compra do cliente, e não empurrar o que 
você quer vender”, explicou.

A última palestra do dia, “Cases inovadores de 
desenvolvimento de pessoas”, foi de Luiz Alberto Banci, 
gerente-geral de pessoas da Votorantim Celulose e Papel 

(VCP), que apresentou o case “Projeto Horizonte”, rea-
lizado na região de Três Lagoas (MS), onde a empresa 
instalou uma fábrica de papel e celulose.

Competência e criatividade
Dando início ao segundo dia do evento com a palestra 

“Formação profissional por competência e o impacto para 
a indústria”, o gerente de Educação do Senai, João Ricardo 
Santa Rosa, afirmou o profissional competente, hoje, “é 
aquele que consegue mobilizar seu conhecimento, encon-
trando respostas para a empresa; é aquele que não retém 
o conhecimento apenas para si”. Santa Rosa apresentou o 
modelo adotado pelo Senai para a estruturação da grade 
de cursos para formação de técnicos em tecnologia gráfica. 
O processo inclui a reunião de informações com diversos 
agentes do setor gráfico, a fim de identificar o melhor con-
teúdo programático e as ações necessárias.

A segunda palestra da noite, “Gestão do conhecimen-
to para a inovação e criatividade na empresa”, proferida 
pelo professor e consultor de comunicação estratégica e 
marketing, Mário Persona, enfatizou a importância da 
criatividade no ambiente de trabalho. “Nem tudo é lógico 
e racional nas empresas”. Segundo o consultor, o perfil do 
profissional criativo detém características como otimismo, 
bom humor, persistência, persuasão e paixão pelo que faz. 
Com relação ao atual momento de crise financeira global, 
Persona defendeu que as empresas precisam adotar uma 
postura diferenciada frente às adversidades.

Para encerrar o evento, Mário César de Camargo, presi-
dente do Sindigraf-SP, mostrou preocupação com o futuro 
das negociações entre patrões e empregados no debate 
“O Papel do Capital Humano no Futuro das Gráficas”. 
Segundo ele, a legislação trabalhista é obsoleta, prejudican-
do as negociações mais factíveis. “Se esses processos fossem 
mais flexíveis, poderíamos avançar mais”, avaliou.

O “Seminário ABTG 50 Anos” teve patrocínio da 
Votorantim Celulose e Papel (VCP), Agfa, Heidelberg e 
Sindigraf-SP. O evento contou com apoio da ABIGRAF 
Nacional, da ABIGRAF-SP e da Escola Senai Theobaldo 
De Nigris.

Fonte: RV&A

Em seu cinquentenário, a ABTG alerta para 
a importância da capacitação profissional

C
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Dia da Indústria Gráfica – 24 de junho
m 1450, todos os livros eram copiados a mão. Por 
volta de 1500, eles já eram impressos e podiam 
ser contados aos milhares. A invenção dos tipos 
móveis por Johannes Gutenberg tornou possível 

o desenvolvimento da ciência moderna e da literatura e 
promoveu profundas mudanças políticas.

Gutenberg, assim, é considerado o pai da comunicação 
moderna, merecedor de homenagens. O livro “A Revolução 
de Gutenberg”, de John Man, conta sobre as comemorações 
pela invenção dos tipos móveis desde 1540, quando o fato 
completou seu primeiro centenário. Ao longo de mais de 
três séculos, não se chegou a um consenso sobre a data 
de nascimento de Gutenberg. Estima-se que tenha sido 
24 de junho, em algum ano entre 1394 e 1400. Dessa 
forma, no fim do século XVIII, ficou estabelecido que 
o nascimento do inventor teria sido em 24 de junho de 

1400. Desde então, este dia tem 
sido de homenagem também aos 
profissionais do setor gráfico.

No Brasil, a proposta da data 
de homenagem foi apresentada 
por Damiro de Oliveira Volpe, 
em 1965, no I Congresso 
Brasileiro da Indústria Gráfica. Seu 
reconhecimento aconteceu em 
1988, por meio da Resolução n° 4 
da Confederação Latino-Americana 

da Indústria Gráfica – Colatingraf –, como o Dia da Indústria 
Gráfica na América Latina.

Fontes: “A Revolução de Gutenberg”, de John Man 
e www.jambo.com.br

notícias do setorN

E
Suposta imagem de 
Gutenberg, feita em 
madeira após a sua morte

typographia.oszk.hu
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Tekne e ABNote são ganhadoras do Prêmio 
ABIGRAF de Responsabilidade Socioambiental

s empresas gráficas Tekne, com sede em Porto 
Alegre, e a ABNote, que conta com nove uni-
dades fabris pelo Brasil, foram as vencedoras 
do Troféu ABIGRAF de Responsabilidade 

Ambiental “Orlando Villas Boas” e do Troféu ABIGRAF 
de Responsabilidade Social “Hasso Weiszflog”, 
respectivamente.O resultado foi divulgado em 5 de junho, 
no Centro Sociocultural da Associação dos Procuradores 
do Estado de São Paulo, em evento que contou com a 
presença de cerca de 200 pessoas.

Com o case “Imprimindo com consciência e ações 
ambientais”, a Tekne demonstrou todas as ações que 
desenvolve para minimizar os impactos de sua atividade 
produtiva. A empresa adota diversos métodos e proces-
sos visando, primeiramente, reduzir, reutilizar, reciclar, 
recuperar energia e água e dispor resíduos em aterro 
sanitário industrial classe I ou outro destino correto. 
Entre as ações, destaca-se a preocupação em contratar 
para o descarte apenas empresas licenciadas pelos órgãos 
ambientais.  “Ficamos atentos aos cuidados necessários para 
prevenção à poluição, buscando oportunidades de melhoria 
e resultados para a solução dos impactos ambientais”, afir-
mou Heloisa Coutinho, sócia fundadora da empresa.

Valorização do ser humano
Com o case “Políticas e práticas: cidadania empresa-

rial”, a ABNote demonstrou seu comprometimento com 
o desenvolvimento do Brasil por meio da atuação nas 
comunidades situadas próximo às suas unidades operacio-
nais. A empresa mantém uma política de valorização do 
ser humano, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida, oferecendo condições de equilíbrio entre trabalho, 
saúde e família e investindo na formação continuada de 
seus colaboradores e das comunidades. “Entendemos que 
a educação é imprescindível para o desenvolvimento. É 
uma forma de resgate da autoestima, de inserção social e de 
autonomia, de formação de caráter e, principalmente, de 
dignidade humana”, disse Viviane Pereira, responsável da 
área de desenvolvimento de novos negócios da ABNote.

Fonte: RV&A

notícias do setorN
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Através do Protocolo ICMS nº 42, de 03 de julho de 2009 (DOU de 15 de julho de 2009), o CONFAZ estabeleceu a 
obrigatoriedade da utilização da  Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A,  pelo 
critério da CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, definindo as datas para o início da utilização. Face 
à importância da matérias para as empresas, divulgamos, abaixo, a tabela com as CNAES da indústria gráfica e as datas 
de início da obrigatoriedade da utilização da NF-e,  fixadas no período de 01 de ABRIL  a  01 de OUTUBRO de 2010. Com 
base no referido Protocolo, as Secretarias de Fazenda devem regulamentar a matéria em nível estadual. A Assessoria 
Jurídica da ABIGRAF-MG encontra-se à disposição de seus associados para esclarecimentos necessários.

CNAE – Classificação Nacional
de Atividades Econômicas

Estrutura detalhada CNAE 2.0 e subclasses da Indústria Gráfica
código CNAE 2.0

Seção Divisão Grupo Classe Subclasse

C

J

17

18

58

17.3

17.4

18.1

18.2

58.2

17.31-1

17.32-0

17.33-8

17.41-9

17.42-7

18.11-3

18.12-1

18.13-0

18.21-1

18.22-9

1731-1/00

1732-0/00

1733-8/00

1741-9/01

1741-9/02

1742-7/99

1811-3/01

1811-3/02

1812-1/00

1813-0/01
1813-0/99

1821-1/00

1822-9/00

5821-2/00

5823-9/00

5829-8/00

58.21-2

58.23-9

58.29-8

FABRICAçãO dE CElUlOSE, PAPEl E PROdUtOS dE PAPEl
Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de papel (quando impressas)
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão (quando impressas)
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado (quando impressas) 1\
Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório
Fabricação de formulários contínuos
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e 
de escritório, exceto formulário contínuo (quando impressos) 2\
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados    
anteriormente (quando impressos)3\
IMPRESSãO E REPROdUçãO dE GRAVAçõES
Atividade de impressão
Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
Impressão de jornais
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Impressão de material de segurança
Impressão de material de segurança 4\
Impressão de materiais para outros usos
Impressão de material para uso publicitário 5\
Impressão de material para outros usos 6\
Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos
Serviços de pré-impressão
Serviços de pré-impressão
Serviços de acabamentos gráficos
Serviços de acabamentos gráficos
INFORMAçãO E COMUNICAçãO
EdIçãO E EdIçãO INtEGRAdA à IMPRESSãO
Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

1\ Somente a produção de embalagens em papelão ondulado, quando impressos.
2\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: artefatos diversos de papel utilizados 
para escrita ou impressão (impressos, estampados ou perfurados), artigos diversos para 
correspondência (aerogramas, bilhetes-postais ou outros artigos para correspondên-
cia), cartonagens (caixas) para escritórios, classificadores para arquivos, capas para 
encadernações, para processos, etc., envelopes de papel impressos, etiquetas adesivas 
de papel impressas, etiquetas não adesivas (tAG) impressas ou não, folhas pautadas, 
serviço de confecção de artefatos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
para escritório (exceto envelopes), serviço de confecção de envelopes impressos, etc.
3\ Somente a produção de: bandejas, travessas, pratos, copos e artigos semelhantes de 

papel ou papel-cartão, quando impressos.
4\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos de segurança (talonários 
de cheques, ações, títulos ao portador, cautelas, cartões magnéticos e telefônicos, 
holografias, selos, bilhetes eletromagnéticos, etc.)
5\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos publicitários ou promo-
cionais (calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, 
tablóides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, malas diretas, etc.)
6\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos para usos diversos (car-
dápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.), e impressos 
de dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários).

Fonte: Comissão Nacional de Classificação (CONCLA)

Denominação

INDúSTRIAS DE TRANSFORMAçãO

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
Data de início da 
obrigatoriedade

01 ABR 2010

01 ABR 2010

01 ABR 2010

01 ABR 2010

01 ABR 2010

01 ABR 2010

01 OUt 2010
01 OUt 2010

01 OUt 2010

01 OUt 2010
01 JUl 2010

01 JUl 2010

01 OUt 2010

01 OUt 2010

01 OUt 2010

01 JUl 2010
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artigoA

arshall MacLuhan, com a edição do seu 
livro “A Galáxia de Gutemberg”, em 1960, 
tornou-se o único e autêntico profeta da 
globalização. MacLuhan projetou o futuro 

em cores vivas, mas não foi capaz de prever o verdadeiro 
terremoto que a globalização promoveria em todos os 
espaços socioeconômicos e culturais do planeta.

O advento da era eletrônica, em substituição à mecâ-
nica e tipográfica de nosso suprimido período moderno, 
possibilitou a maior transformação tecnológica de toda a 
história, com a abertura das portas da “aldeia global” pelos 
novos meios de comunicação instantânea. Com a celerida-
de do pensamento, o homem tem o mundo ao seu dispor 
para zombar da própria fragilidade, como os loucos que 
se extasiam com seus delírios ou como os outros que se 
realizam através da arrogância e da crueldade.

Essa velocidade soterrou os velhos conceitos que sus-
tentavam a sociedade, ainda que com certa dubiedade, e os 
substituiu por outros que não chegam a se consolidar e já são 
superados, numa rapidez incontrolável. Ao mesmo tempo, a 
sociedade está prisioneira de um relativismo moral libertino, o 
que concorre para o advento dos mais dissipadores costumes.

Até o fim do século passado, havia ainda um resíduo 
de humanismo, preservado como relíquia de outros tem-
pos. Vivemos, agora, a era do individualismo, do homem 
frívolo, da mulher profissional de dupla tarefa, do filho 
único, da família inconstante, do diálogo frouxo e do ir e 
vir fatigante. E a mídia, essa ditadora do pensamento que 

tudo vê com olho eletrônico, se aproveita para realizar 
uma lavagem cerebral que alcança os confins do plane-
ta, transformando os humanos em robôs consumistas 
decaídos moralmente. Aliás, o maior ensaio de lavagem 
cerebral foi conduzido por Josep Goebels – ministro de 
propaganda de Hitler –, que afirmava: a mentira repetida 
à exaustão acaba virando uma verdade. Todos nós conhe-
cemos as consequências desse procedimento.

E o futuro? Os líderes atuais são meros passageiros da 
política, sempre preocupados com a própria pele. O mundo 
necessita de estadistas capazes de enxergar a nova realidade 
imposta pela globalização. Se os novos dirigentes não cuida-
rem com desprendimento e dedicação dos bens que susten-
tam a vida na Terra, nosso futuro é nebuloso. Se o homem 
não abrir mão da arrogância que faz as guerras, em benefício 
da fraternidade entre os povos, não criaremos um sistema de 
governo capaz de atender às exigências de nossa universali-
dade, que clama pelo fim das hegemonias petulantes.

Afinal, o que se deseja para o futuro é um governo 
que tenha significado abrangente, centrado no espírito de 
fraternidade, harmonia e equidade: uma ONU reforma-
da e competente, liberta da sujeição dos cinco países que 
detêm o poder de veto e que, através dele, sustentam seus 
interesses e a opressão.

Afora isso, falar-se em liberdade e democracia é um 
gracejo!

* Presidente da ABIGRAF-MG/SIGEMG (1977/80)

M

Outros tempos – outro mundo
Ou viveremos todos juntos ou não viveremos!

Sidney Morais*

sx
c.

hu
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  Mecânicos/Técnicos de máquinas gráficas

Ademir (Roland) - (31) 8419-3537
Agraf (José Carlos) - (31) 9612-2807/3384-6217 
(manutenção e acabamento)
Alberto - (31) 9951-3653
André - (31) 3418-7671/8452-0352 (eletrônico)
Antônio Catu - (31) 9791-5315 (Catu, Multilith)
Bareta - (31) 9846-0979
Benjamim - (31) 9958-9879
Carlão - (31) 3354-3778/8897-5610
Ermando (Juiz de Fora) - (32) 9102-8433
Feliciano - (31) 9978-2140
Felipe (Salin) - (31) 9947-3959
Grande (Wilson) - (31) 9955-9230
Gutemberg Rodrigues - (31) 9904-8000 (manut. impressoras)
Harley Vieira Neri - (31) 3334-1033/8634-3526 (Roland)
Helbert - (31) 9245-7971
Inocêncio - (31) 3495-8135/3492-9292
Jair - (31) 9123-6748
João Trisco - (31) 3491-4875/9951-4931
José Carlos Fagundes - (31) 9673-0628/3352-0429 
(Heidelberg, tipográfica/offset)
José Otaniel - (31) 3398-4164/9132-5546
Juninho (Gesmac) - (31) 9609-7569
Juninho (Nova Lima) - (31) 3541-7606/8801-5628
Júnior - (31) 9254-4792/3423-1800 (Heidelberg e Roland)
Juraci (Baiano) - (31) 3375-6095
Mairink - (31) 8451-5340
Marcelo (Peixe) - (31) 8804-8179
Mazinho - (31) 9115-3922/3051-1801
MJS Mecânica Gráfica - (31) 3442-4288
Oficina Alexandre (Eloi) - (31) 3442-0325/9982-8061 
(máquinas e cilindros gráficos)
Péricles - (31) 9991-8274
Ramon Zerlottini - (31) 3442-0325/9142-2543
Reinaldo - (31) 3418-7671/8452-0352 (eletrônico)
Renato - (31) 8829-3952
Rodrigo - (31) 8312-3906
Rogério (Quick) - (31) 8734-1793
Rogério Camargos (Multilith) - (31) 9112-0228
Rosenan - (31) 9984-8140
Salin - (31) 3428-1452/8797-1452

Silvio - (31) 9215-8805
Toninho Fialho - (31) 9977-3777 (Catu, Multilith)
Toninho Viana - (31) 3474-2822/9628-3302
Viana (Mult-Set) - (31) 3451-4164
Vitalmag (Roland) – conserto e peças – 
(31) 8471-4223/3383-2158 e (11) 8088-9509
William Bonfim - (31) 9781-9523 (guilhotinas, todas as marcas)
Zema - (31) 8661-5702

  Mecânicos/Técnicos de numeradores

Arlem - (31) 3442-4574
Gildázio - (31) 3471-1110

  Eletricistas de máquinas gráficas

Agostinho - (31) 3421-5844/8835-3638
Freitas - (31) 9937-3350
Marquinho - (31) 8783-0003
Mazinho - (31) 9115-3922
Élcio - (31) 9705-6345
Reinaldo - (31)8325-8463
Romeu - (31)9173-8842

  Amolação de facas

MJS Mecânica Gráfica LTDA - (31) 3442-4288
Torneamento Miotto - (31) 3428-3378
Afiadora Zerllotini - (31) 3421-1083
Indústria de Ferramentas MR Ltda. - (31) 3411-4385

  Transporte de máquinas gráficas

Adriano/Negão - (31) 9975-7878
Marcelo - (31) 3486-9322/9954-9322
Júnior - (31) 8606-0796
Paulinho - (31) 9950-0994
Renato - (31) 3427-3809/9242-1873
Sebastião - (31) 9171-6359
Moto Expresso 2 Irmãos - (31) 3273-8005

Fonte: João Marta - Guia de Máquinas e Equipamentos 
Gráficos de Minas Gerais

serviçosS

Profissionais do mercado gráfico
Nesta seção, a ABIGRAF-MG irá indicar profissionais de diversas áreas para você, 
empresário gráfico. Fique atento e sempre contrate especialistas com referências, 

para a garantia de um bom trabalho.

Os dados acima têm caráter meramente informativo. A ABIGRAF-MG se exime de qualquer responsabilidade pela idoneidade 
dos profissionais indicados, bem como por eventuais mudanças ocorridas.

Caso haja interesse em modificação e/ou inclusão na lista, solicitamos enviar os dados para o e-mail abigrafmg@abigrafmg.com.br.
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Vernizes Gráficos
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• Obter descontos na aquisição de SIDF
• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar

soluções para os problemas específicos do setor gráfico
• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário

• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica
• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,

o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais
• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,

palestra e eventos promovidos pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
• Estar automaticamente associado à ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)

• Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo
pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)

• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de
causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF

• Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido
• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,

obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”
• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site

• Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai e Sesi-MG
• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet
• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

Vantagens não faltam para ser associado. 
Estamos esperando você!

(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br

abigrafmg@abigrafmg.com.br

Boas-vindas aos novos associados
• Agfa Gevaert do Brasil Ltda. – São Paulo

• Intercores Soluções Gráficas Ltda. – Belo Horizonte
• Collor Gráfica e Editora Ltda. – Araxá

• Marcelo Coelho – Contagem
• Editora Lemar Ltda. – Contagem

• Gráfica e Editora Letras Ltda. – Belo Horizonte
• Scrithos Gráfica, Editora e Papelaria Ltda. – Coronel Fabriciano
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Autor desconhecido

uas crianças estavam patinando num lago gela-
do da Alemanha. Era uma tarde nublada e 
fria, e as crianças brincavam despreocupadas. 
De repente, o gelo se quebrou e uma delas 

caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, 
vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um 
dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas 
forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo. 
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia 
acontecido, perguntaram ao menino:

– Como você conseguiu fazer isso? É impossível que 
tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e 
com mãos tão frágeis! 

Nesse instante, o gênio Albert Einstein que passava pelo 
local, comentou: 

– Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
– Pode nos dizer como?
– É simples – respondeu Einstein – Não havia nin-

guém ao seu redor, para lhe dizer que não seria capaz.  

“Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capa-
citados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer 
algo só depende de nossa vontade e perseverança”. 
(Albert Einstein*)

Conclusão:
Preocupe-se mais com a sua consciência do que com 

a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é, e 
sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que 
os outros pensam é problema deles!

reflexãoR

A lógica
de Einstein

*Físico e humanista alemão radicado nos Estados Unidos, 
mais conhecido por desenvolver a teoria da relatividade. 

Ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1921, seu trabalho 
teórico possibilitou o desenvolvimento da energia atômica. 
Foi eleito pela revista Time como a “Pessoa do Século” e a 

sua face é uma das mais conhecidas em todo o mundo.

D
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atendimento exclusivo ao gráfico
BH / Contagem

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

www.encapa.com.br

Encapa. Pelo 3º ano consecutivo eleita 
Fornecedor do Ano pelo mercado gráfico. 
Prêmio de Excelência Cícero 2009.

MAIS UMA VEZ,
MUITO OBRIGADO!
Contamos com sua preferência em mais um ano.

Temos orgulho da Encapa ser por você.


