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MINAS GERAIS

A agenda
Fique atento aos eventos
e se programe:
• Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica
Cícero – Belo Horizonte
Festa de premiação: 11 de julho
• 26 de maio
Palestra Benefícios Fiscais
para o Setor Gráfico
Às 19h, na sede da ABIGRAF-MG – Pilotis
• 29 de maio a 11 de junho
DRUPA 2008 – Dusseldorf – Alemanha

cícero - março/abril 2008

• 14 a 17 de outubro
14° Congraf (Congresso Brasileiro da
Indústria Gráfica) – Anhembi – São Paulo
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E editorial

Associativismo: ação decisiva
para o crescimento futuro

Rodrigo Velloso de Almeida
Presidente da ABIGRAF-MG

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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m novembro de 2007, as novas diretorias da ABIGRAFMG e do SIGEMG tomaram posse tendo entre seus
principais objetivos o de atuar no estímulo da melhoria
técnica, profissional e social do setor e na defesa dos interesses dos associados.
Justamente seguindo essas máximas é que percebemos a necessidade de nos organizarmos profissionalmente para uma maior competitividade e resultados positivos. Vislumbramos que essa meta só
será alcançada por meio do associativismo, ou seja, com a união e
integração de todos os envolvidos. A ABIGRAF-MG e o SIGEMG,
assim, estão comprometidos com o desenvolvimento da cultura do
associativismo no setor gráfico mineiro e certos de que esta é uma
ação decisiva para o crescimento futuro. E estamos conscientes de
que, nesse processo, são exigidos recursos financeiros e humanos,
um plano de trabalho profissional, além do comprometimento dos
associados.
A realização e participação em importantes feiras e eventos
nacionais e internacionais, como a FIEPAG 2008, em março, em
São Paulo, reforçam com um exemplo prático a importância do
associativismo. A ABIGRAF-MG e o SIGEMG, contando com
importante apoio da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais), juntamente com os demais Sindicatos das Indústrias
Gráficas de Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Pouso Alegre e
Varginha, promoveram uma missão empresarial à FIEPAG. Cerca
de 300 pessoas de várias cidades e regiões de Minas participaram e
puderam conhecer as novidades e tendências do mercado gráfico.
Em abril, em Belo Horizonte, a Embala Minas/Minas Expograf,
outro grande evento, movimentou o setor gráfico de Minas Gerais.
Novamente a FIEMG esteve presente, apoiando a indústria gráfica
mineira. Foram três dias de palestras, oficinas e oportunidades de
realizar bons negócios com os expositores.
Em 2008, comemoramos os 200 anos da indústria gráfica no
Brasil. A história de trabalho, de lutas e de conquistas ao longo desses dois séculos nos mostra que muito já foi feito. Contudo, temos
a certeza que ainda devemos e podemos fazer muito mais.
Todas as ações e melhorias da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
têm por objetivo agregar mais empresários gráficos ao dia-a-dia da
Associação e do Sindicato, fortalecendo as entidades. Contamos
com a participação de todos para alcançarmos novas vitórias.

F

feira

FIEPAG 2008: ABIGRAF-MG e SIGEMG promoveram
missão empresarial com apoio da FIEMG

A FIEPAG apresentou os principais avanços tecnológicos em máquinas,
equipamentos e produtos
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ma missão empresarial, organizada pela ABIGRAFMG e pelo SIGEMG, juntamente com os
Sindicatos das Indústrias Gráficas de Juiz de Fora,
Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia, levou 300
pessoas ligadas ao mercado gráfico mineiro à FIEPAG (19ª
Feira Internacional de Papel e Indústria Gráfica), realizada
entre os dias 10 e 14 de março, no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo. Contando com o apoio da FIEMG
(Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), através
do presidente Robson Braga de Andrade, a ação possibilitou
que um maior número de pessoas conhecesse as últimas novidades e tendências do mercado gráfico.
O grupo mineiro visitou a feira nos dias 13 e 14 de
março. Integraram a missão representantes de diversas cidades
de Minas Gerais, entre elas Belo Horizonte, Lagoa Santa,
Sete Lagoas, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Varginha,
Vespasiano, Diamantina, Mariana, Pedro Leopoldo, Sabará,
Santa Luzia, Governador Valadares, Ipatinga, Patos de Minas,
Pouso Alegre, Uberaba, Nova Lima, Contagem e Divinópolis.
Os presidentes Rodrigo Velloso, da ABIGRAF-MG, e o vereador de Belo Horizonte, Carlúcio Gonçalves, do SIGEMG, os
diretores das entidades, os presidentes dos Sindicatos de Juiz
de Fora, Sérgio Pícoli, de Pouso Alegre, Jander Rosa Moreira,
e de Varginha, Rogério Bregalda, também participaram.

A caravana da indústria gráfica mineira se reuniu para foto na
Escola Senai Theobaldo De Nigris

Recepção pela Heidelberg
e pela Man Ferrostaal
A movimentada caravana da indústria gráfica de Minas
contou com a parceria estratégica das empresas Heidelberg
e a Man Ferrostaal. Logo na chegada a São Paulo, o grupo
foi recebido pela equipe de profissionais da Heidelberg
para um café da manhã na Escola Senai Theobaldo De
Nigris. O grupo fez uma visita técnica à Print Media
Academy – PMA da Heidelberg e conheceu de perto
novos equipamentos e tecnologias oferecidas pela empresa.
O almoço, realizado na própria escola, foi oferecido pelo
SIGEMG e pela ABIGRAF-MG. A parte da tarde foi toda
reservada para visita à FIEPAG.
Para a sócia-gerente da Supera Embalagens, Elenice
Fávero, de Juiz de Fora, a viagem foi excelente. “A ABIGRAFMG, o Sindicato, através da Mercês e de seu presidente,
Sérgio Pícoli, e o Fernando, da Ryobi, organizaram com
muita competência e carinho a nossa ida a São Paulo”, diz.
Elenice destaca a visita à escola e ao centro de treinamento da
Heidelberg. “Conhecemos novas tecnologias, que deixaram
todos muito impressionados”, afirma.
No dia 14, foi a vez da Man Ferrostaal apresentar seus
produtos e serviços. O evento foi realizado no Hotel Holiday
Inn, onde a caravana ficou hospedada. A Man Ferrostaal pro-
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moveu palestra e, em seguida, levou o grupo para conhecer
uma gráfica. Após a visita técnica, todos participaram de um
almoço de confraternização, oferecido pela empresa.
Para um dos proprietários da gráfica Tamoios, Carlos de
Castro, que sempre está presente em feiras do setor e participou de praticamente todas as edições da FIEPAG, “é muito
importante saber das novidades, lançamentos e acompanhar
o progresso e as novas tecnologias apresentadas”. Carlos de
Castro elogiou a organização da viagem e a programação de
visitas. “Faço questão de viajar para a feira junto com a turma
que vai de ônibus. Gosto de ir conversando com o pessoal que
coloca a ‘mão na massa’ nas gráficas. É uma grande satisfação
poder trocar idéias com os colegas gráficos mineiros, ser consultado e opinar sobre os assuntos do nosso setor”, completa.

Feira apresentou lançamentos
Há mais de 40 anos, a FIEPAG acompanha os principais
avanços da indústria de impressão mundial. Tradicional centro gerador de negócios no mercado brasileiro, a feira chegou
à sua 19ª edição fortalecida pelo bom momento econômico

feira

do mercado gráfico, que aponta investimentos da ordem de
R$ 60 milhões na área de impressão digital em 2008, segundo
levantamento feito pela ABIGRAF Nacional.
A FIEPAG apresentou soluções sustentáveis aliadas aos
principais avanços tecnológicos em máquinas, equipamentos
e produtos. Entre as novidades apresentadas, um dos destaques foi o equipamento reciclador de água: a máquina faz a
leitura permanente do Ph dos resíduos líquidos lançados no
esgoto, economizando e evitando o desperdício de água potável durante o processo gráfico industrial.
Na área de produção editorial, a novidade foi o grampeador que alcança a velocidade de 4 mil revistas/hora e um repelente de tintas ecológico para impressão off-set, que impede
a liberação de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) para a
camada de ozônio.
Além desses equipamentos, os participantes do evento
puderam conhecer os últimos lançamentos em máquinas
laminadoras automatizadas, guilhotinas com baixo consumo
de energia, impressoras flexográficas, sistemas de inspeção e
detecção de defeitos, entre outros.

S

egundo levantamento da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), a indústria nacional de embalagens
dobrou de tamanho nos últimos quatro anos. O
setor teve faturamento de R$ 32,5 bilhões em
2007, o que representa aproximadamente 1,4% do PIB
nacional, conforme divulgado pela Associação Brasileira
de Embalagem (Abre). O país também ocupa posição
de destaque no setor gráfico, como um dos dez maiores
mercados do mundo ao lado de China, Índia, México,
Indonésia, Rússia, Polônia, Turquia e Ucrânia. Segundo a
ABIGRAF Nacional, o faturamento do setor em 2007 foi
de R$ 17 bilhões.
Este cenário positivo foi refletido na 1ª Semana
Internacional da Embalagem, Impressão e Logística, da
qual a FIEPAG fez parte. O evento atraiu 43.713 mil
visitantes/compradores, 948 deles estrangeiros. As feiras
Brasilpack (6ª Feira Internacional da Embalagem), Flexo
Latino América (2ª Feira Internacional de Flexografia),

5° Salão Embala Inovação (Convertedores e Agências de
Design e Desenvolvimento de Embalagens) e Brasil Screen
& Digital Show (1ª Feira Internacional de Serigrafia e
Impressão Digital) foram outros eventos da 1ª Semana.
O objetivo da iniciativa pioneira foi reunir numa única
semana toda a cadeia produtiva do setor gráfico, integrando diversos segmentos como a flexografia, a impressão e
o design de embalagens. Mais de 900 lançamentos e inovações foram apresentados. “O Brasil caminha para uma
economia sustentável e a Semana Internacional foi um
bom termômetro para esse momento, atraindo visitantes
qualificados e, de fato, interessados em fazer negócios.
Além disso, essa feira mostrou-se altamente competitiva,
com cor, imagem, design e tecnologia. Um evento de
encher os olhos”, comentou Evaristo Nascimento, diretor
de Eventos da Reed Exhibitions Alcântara Machado, promotora do evento. Para ele, a iniciativa foi um sucesso e
deve se expandir nos próximos anos.
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1ª Semana Internacional da Embalagem,
Impressão e Logística
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Uma faixa marcava a presença da caravana na visita à PMA
Heidelberg

Ronaldo Vieira, Alberto Rodrigues, Oscar Lima e Adriana Figueiredo (diretores da
ABIGRAF-MG e coordenadores dos ônibus), com Lázaro Ramos, da Heidelberg

Diversas tecnologias foram apresentadas

Marcone Fagundes, ex-presidente e diretor da ABIGRAF-MG,
com um grupo de empresários

O presidente do SIGEMG, vereador Carlúcio Gonçalves,
participou com diretores da missão à FIEPAG

Empresários gráficos visitaram a feira e conheceram novidades

Gino Melo, da Gutenberg, com os representantes de Minas Gerais

Participantes assistiram à palestra da Man Ferrostaal
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O estande da ABIGRAF Nacional foi bastante visitado

Luiz Carlos Dias, Rodrigo Velloso, Marcone Fagundes, Joaquim
Sobrinho, Vicente Aleixo Dias e Diogo Aleixo

Muita animação, em todos os momentos

As fotos registraram bons encontros

Rogério Bregalda, David Neto, Rodrigo Velloso, Marcone Fagundes e
Vicente Aleixo Dias

Antônio Carlos Weiss, Sérgio Pícoli e Carlos de Castro

feira

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)
Heidelberg – equipes de São Paulo e Belo Horizonte
Man Ferrostaal – equipes de São Paulo e Belo Horizonte
Escola Senai Theobaldo De Nigris
Reed Exhibitions Alcântara Machado
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A ABIGRAF-MG e o SIGEMG agradecem o apoio das seguintes
instituições e empresas na realização da missão empresarial:

capa

Embala Minas 2008

registra bons resultados
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quarta edição da Embala Minas (Feira
Internacional de Embalagens e Semana
Internacional de Embalagens, Artes
Gráficas, Design e Indústria do Plástico
de Minas Gerais) movimentou o Expominas, em
Belo Horizonte, entre 8 e 10 de abril. Juntamente
com a feira, aconteceu a Minas Expograf, evento
com ciclo de palestras e cursos sobre as atuais
condições da indústria gráfica mineira, e a Minas
Expomix (Feira dos Atacadistas Distribuidores
do Estado de Minas Gerais).
A feira apresentou estandes de 250 empresas e
recebeu, de acordo com as estimativas dos organizadores, cerca de 12 mil visitantes. A ABIGRAFMG e o SIGEMG também estiveram presentes,
com estande onde foi apresentado o trabalho das
entidades. Para o presidente da ABIGRAF-MG,
Rodrigo Velloso, “a Embala Minas mostrou que o
mercado não gira somente em torno de São Paulo
e Rio de Janeiro. É preciso também incluir Minas
Gerais nesse roteiro e tenho certeza que estamos
no caminho certo”, enfatiza.
Houve aumento de 70% na área de exposição da Embala Minas em relação à edição de
2007, com espaço para empresas que oferecem
produtos e serviços com alto valor agregado,
como fornecedores de embalagens, processos
industriais, soluções em logística e transporte,
design e artes gráficas, entre outras. A qualidade
e quantidade de serviços e produtos foi outro
diferencial. De acordo com o organizador da
feira, Luiz Fernando Pereira, “em todos os estandes tinham grupos de pessoas fazendo negócios.
Contamos com a participação de empresas de
vários segmentos e isso fez com que a feira tivesse
um número de visitantes maior que o esperado”.
Segundo Pereira, a expectativa inicial era de 10
mil visitantes. “Ainda não temos um balanço

capa

final, mas acredito que atingimos 12 mil visitantes
nos três dias de feira”, afirma.
A Embala Minas foi promovida pela Greenfield
Business Promotion e contou com o apoio da
ABIGRAF-MG, do SIGEMG, da FIEMG, do
Sinpapel (Sindicato das Indústrias de Celulose,
Papel e Papelão do Estado de Minas Gerais) e
do Sinplast (Sindicato das Indústrias de Material
Plástico do Estado de Minas Gerais).

Palestras e oficinas técnicas
Rodrigo Velloso, presidente da ABIGRAF-MG, discursa na cerimônia
de abertura da Embala Minas

O presidente do Sinplast/Amiplast, Leôncio Correia, o assessor de Relações
Sindicais da FIEMG, Antônio Marum, o vereador de Belo Horizonte e
presidente do SIGEMG, Carlúcio Gonçalves e Rodrigo Velloso
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A Embala Minas teve público de cerca de 12 mil pessoas
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A ABIGRAF-MG e o SIGEMG, sob a coordenação técnica do Senai/Cecoteg e da ABTG
(Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica),
realizaram diversas oficinas e palestras técnicas na
programação da Minas Expograf, para favorecer
a capacitação de empresários e profissionais da
indústria gráfica mineira.
Entre os destaques dos fóruns técnicos, de gestão, de vendas e oficinas técnicas, está a palestra
apresentada pelo professor Fábio Mestriner, da
Escola Superior de Propaganda e Marketing, de
São Paulo. O especialista falou sobre a inteligência
da embalagem e o seu uso como ferramenta de
mídia e reuniu mais de 200 pessoas no auditório.
Outra palestra que atraiu excelente público
foi de Sílvio Isola, presidente do conselho diretor da ABTG, sobre o tema “Sistema e estratégia
de embalagem”. A lista dos demais palestrantes
incluiu outros profissionais experientes do setor,
como Auro Aldo Gorgatti, da FPG Consultores e
Associados, e Ronaldo Espinosa, presidente executivo da ABTG. Em três dias, quase 500 pessoas
prestigiaram as palestras.
Todas as oficinas técnicas contaram com a
participação de instrutores do Senai/Cecoteg.
Cinco cursos foram ministrados: Preparação de
tintas para flexografia, Preparação e fechamento de
arquivos, Preparação de tintas especiais (Pantone),
Controle de qualidade em impressão e Produção
gráfica para design.
De acordo com os organizadores, para 2009 o
espaço do Minas Expograf será maior, considerando o bom público nos fóruns e oficinas técnicas.
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Autoridades diversas prestigiaram o estande da ABIGRAF-MG e do
SIGEMG

As ações da ABIGRAF-MG e do SIGEMG foram apresentadas no estande

A palestra de Fábio Mestriner, da Escola Superior de Propaganda e
Marketing, reuniu grande público

Associados de Juiz de Fora prestigiaram o evento

André Prado, cover de Nerso da Capitinga, atração do estande da
ABIGRAF-MG e do SIGEMG

Márcia Andrade, gerente do Senai/Cecoteg, e equipe

A Embala Minas contou com 250 estandes de empresas diversas

O interesse em conhecer todas as novidades foi evidente

10

P prêmio cícero

Está chegando

a hora

Novidade
A premiação tem novidade neste ano: uma nova categoria foi criada para prestigiar o vendedor de produtos
gráficos. O melhor profissional receberá um troféu na
solenidade de premiação, no dia 11 de julho, no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL – de Belo
Horizonte.
A escolha do melhor vendedor será feita a partir da
ficha de inscrição das empresas: elas devem indicar o

Realização

Coordenação

nome do profissional de sua preferência e o mais citado
será premiado. A partir dessa edição, será permitido
somente um voto por CNPJ.

Regulamento
O Prêmio Cícero foi criado em 2005 e, a cada ano,
o número de inscrições tem aumentado, mostra da sua
credibilidade junto à indústria gráfica mineira. A cada
edição, assim, o regulamento da premiação procura
adequar-se às novas necessidades de qualidade levantadas. Outra referência levada em consideração é o
Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini,
promovido pela ABIGRAF Nacional/ABTG.
Confira um resumo do regulamento nas páginas 12
e 13. Para consultar a versão completa, com a ficha de
inscrição e o formulário de indicação dos vendedores,
acesse www.abigrafmg.com.br

Apoio Institucional
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s inscrições para a quarta edição do Prêmio
Mineiro de Excelência Gráfica Cícero vão até
dia 7 de maio, às 17 horas. Portanto, empresário gráfico, não perca tempo: inscreva seus
trabalhos e dê projeção à sua empresa. Mas atenção: só
serão aceitas peças que tenham sido impressas de 30 de
maio de 2007 até a data limite de inscrição.
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S senai/cecoteg

Senai/Cecoteg é aprovado
em projeto da Unesco

O

projeto “Resgate Histórico e Cultural da Produção
de Quitandas da Cidade de Diamantina e Região”,
do Senai/Cecoteg, foi aprovado pela Organizações
da Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura, a Unesco. A ação, desenvolvida por meio do
Núcleo de Design, será integrada ao projeto Monumenta,
desenvolvido pela Unesco.
O objetivo da iniciativa é promover o resgate cultural e histórico da produção de quitandas na cidade de
Diamantina e região. O tema será abordado por meio da
publicação de um livro com resgate das tradições e das
histórias que permeiam a produção de quitandas, além de
incluir algumas receitas tradicionais.
Paralelo à publicação do livro, o projeto irá realizar uma
exposição junto ao Museu do Diamante, em Diamantina,
para explicitar as relações culturais entre a cidade de
Diamantina e região e as formas de se fazer quitandas.
Um material para divulgação e suporte do projeto, como
folhetos que serão distribuídos para os turistas e visitantes
da exposição, será criado.
Todo o trabalho de pesquisa, redação e criação dos materiais será executado por parceiros credenciados na unidade,
com a coordenação do Núcleo de Design do Senai/Cecoteg.
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Geração de renda
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O programa Monumenta tem um conceito inovador e procura conjugar recuperação e preservação do
patrimônio histórico com desenvolvimento econômico
e social. Ele atua em cidades históricas protegidas pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan).
Dessa forma, o Senai/Cecoteg desenvolveu sua ação
com a parceria de famílias de Planalto de Minas, distrito de Diamantina. Essas famílias integram a Agrifap
(Associação dos Agricultores Rurais de Planalto de
Minas) e têm trabalhado a produção de quitandas regionais no intuito de gerar renda e manter viva a tradição.
Atualmente, a associação conta com o apoio de
alguns programas do governo e da Emater-MG no

auxílio da produção e comercialização dos seus produtos, vendidos para a população local. Um dos interesses
da Agrifap é que os produtos sejam conhecidos também pelo grande contingente de turistas que visitam
Diamantina e região, aumentando assim as possibilidades de comercialização dos seus produtos e melhorando
as condições de renda das famílias rurais envolvidas.
O livro, a exposição e os materiais de divulgação
serão ações de promoção das tradições e dos produtos
dessa comunidade. Parte dos livros será comercializada
e o lucro será dividido entre a Agrifap (80%) e o Museu
do Diamante em Diamantina (20%). Os recursos serão
um meio para garantir a continuidade do projeto, não
só em relação à publicação do livro, mas em seus resultados a médio e longo prazo: com a renda, a Agrifap
poderá colocar em prática outras ações.

S senai/cecoteg

Conselho Consultivo do Senai/Cecoteg
realiza primeira reunião

N

o dia 4 de abril, aconteceu a primeira reunião
dos membros efetivos, titulares e suplentes do
Conselho Técnico Consultivo (CTC) do Senai/
Cecoteg para o biênio 2008-2010. O encontro foi coordenado pelo presidente da ABIGRAF-MG,
Rodrigo Velloso de Almeida, e pela gerente da unidade
Senai/Cecoteg, Márcia Andrade Carmo de Azevedo.
O Conselho Técnico Consultivo é um canal institucionalizado para participação das empresas, sindicatos e
trabalhadores nos planos das unidades do Sesi e Senai,
dando-lhes suporte na apropriação dos indicadores que
contribuem para a melhoria e disseminação dos resultados
de suas ações. Na reunião, Márcia Andrade explanou sobre
a importância da participação efetiva da cada membro e leu
os principais tópicos do guia do Conselho. Rodrigo Velloso,
por sua vez, assumiu o cargo de presidente, conforme determina o guia, e falou aos presentes sobre a composição do
Conselho. A formação definitiva da equipe também foi
discutida e Rodrigo Velloso ressaltou que outros membros
serão convidados para suplentes.

Membros do Conselho
Técnico Consultivo do
Senai/Cecoteg – 2008-2010
• Rodrigo Velloso de Almeida
Presidente ABIGRAF-MG
• Márcia do Carmo Andrade Azevedo
Gerente da unidade
• Alexandro Gomes da Cruz
Supervisor técnico da unidade
• Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
• Oscar Teixeira Lima
Diretor ABIGRAF-MG/SIGEMG
• Jeannete C. de Oliveira Gonçalves, José Cezário
de Albuquerque, Luiz Fernando Martins Lazafá
e Rivaldávio Rosa Pereira
Diretores da ABIGRAF-MG

Curso de Aprendizagem Industrial Gráfica Noturno
Através do programa Aprendizagem Industrial
Gráfica Noturno, o Senai/Cecoteg qualificará profissionais com idade entre 18 e 23 anos para atuarem
nas indústrias gráficas de Minas Gerais.

• Período de inscrição: 19 a 30 de maio
• Processo de seleção: 28 de junho
• Início das aulas: 23 de julho
• Horário: 18h30 às 22h30
• Valor do curso: Gratuito

15
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Mais informações na secretaria do Senai/Cecoteg ou pelos telefones 3482-5635 ou 3482-5641

N notas

ABIGRAF-MG visita o jornal

A

Estado de Minas

diretoria da ABIGRAF-MG realizou, em
8 de abril, uma visita ao jornal Estado de
Minas. O grupo foi recebido por Mário
Neves, diretor de Comercialização e
Marketing. O encontro teve como objetivo cumprimentar a direção do veículo pelos 80 anos de fundação e também apresentar material da campanha dos
200 anos da indústria gráfica no Brasil, comemorado
este ano pelas ABIGRAFs em âmbito nacional.
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O presidente Rodrigo Velloso de Almeida, os vice-presidentes Luiz
Carlos Dias Oliveira e Vicente de Paula Aleixo Dias, o diretor
Ricardo de Lara Campos, na presença de Mário Neves, diretor de
Comercialização e Marketing do jornal Estado de Minas.
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congraf

São Paulo sedia 14ª edição do Congresso

E

m 2008, a indústria gráfica completará 200 anos
no Brasil. São duas décadas ajudando a construir
a educação, a cultura e a história do país. E para
comemorar a democratização da informação e
do conhecimento, a 14ª edição do Congraf (Congresso
Brasileiro da Indústria Gráfica) – um dos mais consagrados
eventos do setor – será realizada em uma das principais
capitais do mundo: São Paulo.
A primeira edição do congresso aconteceu em
1965, na cidade de Águas de Lindóia, e foi o berço
de nascimento da ABIGRAF. Ao longo desses anos,

a entidade tem sido a responsável pela organização e
realização do evento.
O 14º Congraf abordará temas como as tendências
do mercado, estratégias de Marketing Industrial, evolução
das demandas e o futuro da indústria gráfica. Com agenda programada para 14 a 17 de outubro, no Palácio das
Convenções do Parque Anhembi, o evento deverá reunir
empresários e líderes gráficos do setor, além de um time de
experientes palestrantes. O evento também abrigará uma
das maiores e mais bem equipadas feiras gráficas do país.
Confira a programação:

14º CONGRAF

De 14 a 17 de outubro de 2008 - Local: Palácio das Convenções do Anhembi
Dia 14
Local
Auditório Celso Furtado (2552 pessoas)

Horário
19h – 20h

Eixo
Palestra de Abertura

Auditório Celso Furtado

20h – 21h

Abertura Oficial

Tema
Como a Indústria Gráfica recriou o homem ou a
invenção de um novo mundo
Convidados

Dia 15

Auditório Celso Furtado (2552 pessoas)
Auditório 9 (316 pessoas)

Horário
09h – 10h20
10h20 – 10h40
10h40 – 13h
10h40 – 13h

Eixo
Palestra Master
Coffe Break
Fórum Executivo
Fórum de Gestao

Sala 1 (171 pessoas)

10h40 – 13h

Fórum Ambiental

Sala 2 (161 pessoas)

10h40 – 13h

Fórum de Tecnológico

Local
Auditório Celso Furtado (2552 pessoas)

Tema
Mídia impressa e mídia eletrônica - O futuro da comunicação
A arte da inovação: modelo de negócio do futuro
Evolução das demandas e requisitos dos clientes: as novas
oportunidades
Produção sustentável: além da questão ambiental, a
questão econômica
Normas Técnicas: o caminho para o sucesso nos mercados
internos e externos

Dia 16
Local
Auditório Celso Furtado (2552 pessoas)

Horário
09h – 10h20

Eixo
Palestra Master

Auditório Celso Furtado

10h20 – 10h40
10h40 – 13h

Coffe Break
Fórum Executivo

Auditório 9 (316 pessoas)

10h40 – 13h

Fórum de Gestao

Sala 1 (171 pessoas)

10h40 – 13h

Fórum Ambiental

Sala 2 (161 pessoas)

10h40 – 13h

Fórum Tecnológico

Tema
Análise de cenários econômicos: perspectivas
do desenvolvimento industrial
Planejando a Aquisição de Equipamentos com base no ROI
Análise de mercado para aquisição de equipamentos
Como organizar uma equipe motivada e focada em resultados
Como a sua empresa é vista pelo mercado?
Esta imagem é a mesma que você tem?
Novas Tecnologias e novas soluções que não
agridam o meio ambiente
Novas aplicações para as tecnologias
descobrindo novos mercados

Dia 17
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Local
Auditório Celso Furtado (2552 pessoas)
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Auditório Celso Furtado (2552 pessoas)

Horário
9h – 10h
10h – 10h20
10h20 – 11h50
11h50 – 12h45
12h45 – 13h

Eixo
Palestra Internacional
Coffe Break
Palestra Master
Fechamento
Fechamento

Tema
Cenário Tecnológico para Indústria de Comunicação
Empresa com foco do cliente = Talentos realizados
Conclusões do 14º CONGRAF
Encerramento

Rona Editora.
Grandes clientes merecem grandes máquinas de grandes fabricantes.
Investir em tecnologia é oferecer rapidez e alta qualidade para seus clientes.
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Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos - R. Conselheiro Nébias, 1131 - CEP 01203-902 - São Paulo - SP - Tel.: 55 11 3225 4400 - Fax: 55 11 3224 0202 - www.gutenberg.com.br
Vendas Regionais: Belo Horizonte - Curitiba - Porto Alegre - Recife - Rio de Janeiro
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LITHRONE S840 P + C

J jurídico

U

O ICMS e a importação de
máquinas e equipamentos

ma grande preocupação do setor gráfico, no momento da importação de máquinas, é o alto custo
do ICMS incidente nessa operação. O chamado
ICMS/importação pode alcançar o patamar de até
20% do valor da máquina ou equipamento importado.
Faz-se então o seguinte questionamento: é justo exigir
daquele que não é contribuinte do ICMS, ou seja, daquele
que exerce uma verdadeira atividade de prestação de serviços,
o imposto sobre circulação de mercadorias?
O Supremo Tribunal Federal defendia a não incidência
do ICMS na importação de mercadoria, cujo fato gerador
ocorre com a operação de natureza mercantil. Assim, a Corte
Suprema do Brasil declarou a inexigibilidade do ICMS,
quando se tratava de bem importado por pessoa física ou por
entidade prestadora de serviço.
Surpreendentemente, os Estados, diante da perda de
arrecadação, acabaram por pressionar o Governo Federal a
alterar a Constituição, no sentido de prever a incidência do
ICMS, ainda que a importação fosse realizada por pessoa
física ou prestador de serviços. E a Constituição Federal foi
alterada através da Emenda Constitucional nº 33/2001,
passando a prever a incidência do ICMS, conforme queriam
os Estados.
Acontece que existe latente irregularidade, diante dessa
alteração na sistemática do ICMS/importação, em relação aos
prestadores de serviço.
No Brasil, não é toda norma constitucional que pode ser
alterada. A própria Constituição diz que os direitos e garantias

individuais, previstos em seu texto, não podem ser alterados
ou suprimidos, nem mesmo pelas chamadas “Emendas
Constitucionais”.
E foi o que aconteceu. O Princípio da não-cumulatividade
é direito e garantia do contribuinte do ICMS. Tal princípio
diz que o ICMS pago na entrada ou na compra de mercadorias poderá ser compensado com o ICMS devido na saída ou
na venda de mercadorias.
Pergunta-se: O ICMS pago pelo gráfico prestador de
serviço, na importação de máquinas e equipamentos, será
compensado em algum momento? Obviamente que não.
Houve assim, afronta ao Princípio da não-cumulatividade
pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
Isso porque, o gráfico prestador de serviços, o qual for
obrigado a recolher o ICMS na importação de máquinas, não
terá como compensar tal tributo pago, pois sua saída/venda é
tributada pelo ISS e não pelo ICMS. Percebe-se, aqui, que o
Princípio da não-cumulatividade do ICMS foi ferido, tornando inconstitucional a referida Emenda nº 33/01.
Portanto, aquele que importar uma máquina do exterior
poderá lançar mão de tal questionamento, no sentido de se
livrar de mais esse empecilho tributário ao exercício de sua
atividade e de seu plano de expansão.
Paulo Henrique Mares Guia
Consultor Tributário da ABIGRAF-MG
Gerente da Área Fiscal do Escritório
Moisés Freire Advocacia Empresarial
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Regra que aumentava IR e CSLL para
empresas é derrubada
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A

Receita Federal revogou, em 28 de abril, interpretação que resultava em aumento do Imposto
de Renda e de CSLL para as empresas que
pagam o imposto pelo regime de lucro presumido. O Ato Declaratório Interpretativo 20, de 13 de
dezembro de 2007, dava nova interpretação nas operações
de industrialização por encomenda.

Ele estabelecia: “para fins da apuração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considera-se prestação
de serviço as operações de industrialização por encomenda
quando na composição do custo total dos insumos do produto industrializado por encomenda houver a preponderância
dos custos dos insumos fornecidos pelo encomendante”.

J jurídico
De acordo com a Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), a nova interpretação acarretava
o aumento da carga tributária brasileira, elevando a
alíquota de 8% para 32% nos coeficientes de presunção do lucro na apuração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica para os contribuintes optantes pela declaração
com base no lucro presumido. A CSLL saltava de 12%
para 32%.
A Fiesp e o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo) pediram dois Mandados de Segurança contra a
nova interpretação. Além disso, reivindicavam a revogação
do Ato Declaratório junto à Receita. Em 28 de abril, a

nova interpretação foi revogada com a publicação do ADI
26, de 25 de abril de 2008, que estabelece:
“Artigo 1º — Para fins de apuração das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
consideram-se industrialização as operações definidas no
art. 4º do Decreto № 4.544, de 26 de dezembro de 2002,
observadas as disposições do art. 5º c/ c o art. 7º do referido Decreto.
Artigo 2º — Fica revogado o ADI RFB № 20, de 13 de
dezembro de 2007.”
Fonte: Revista Consultor Jurídico

Os cooperados da Credigraf já podem realizar transações on-line. O serviço está
disponível pelos sites https://ib.sicoobnet.com.br e www.credigraf.com.br.
Entre as transações que podem ser realizadas estão: conferência de saldo
e extrato, pagamento de boletos bancários, de contas de concessionárias,
transferências entre contas da Credigraf e do Sicoob e DOC e TED para outros
bancos. Os cooperados podem, ainda, solicitar o seu módulo de cobrança, pelo qual
podem emitir seus boletos, com baixo custo operacional.
A novidade vai ao encontro de antigas reivindicações dos cooperados, que
podem, agora, realizar suas transações mais rapidamente, sem ter que se deslocar
até a Cooperativa. Com os serviços, garante-se também o reforço da movimentação
financeira e o crescimento da Credigraf.
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Novo serviço: transações pela internet

Vantagens não faltam para ser associado.
Estamos esperando você!
• Obter descontos na aquisição de SIDF
• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar
soluções para os problemas específicos do setor gráfico
• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário
• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica
• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,
o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais
• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,
palestra e eventos promovidos pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
• Estar automaticamente associado à ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)
• Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo
pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)
• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de
causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
• Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido
• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,
obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”
• Associar-se como cooperado à Credigraf (Cooperativa de Crédito dos Gráficos)
• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site
• Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai e Sesi-MG
• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet
• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos
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(31) 3283 1616
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www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br

R reflexão

A verdadeira felicidade
Autor desconhecido

timer, estava preparando o seu café e, junto um
cartão que dizia: “Sua marca predileta de café. Bom
apetite!”
Era mesmo!
Como eles podiam saber desse detalhe?
De repente, lembrou-se: no jantar perguntaram
qual a sua marca preferida!
Em seguida, ouviu um toque na porta. Ao abrir,
encontrou o jornal de todos os dias...
Como eles adivinharam?
Lembrou que a recepcionista havia perguntado qual
jornal ele preferia.
O cliente deixou o hotel encantado, feliz pela sorte
de ter ficado num lugar tão acolhedor.
Mas, o que esse hotel fizera mesmo de especial?
Apenas ofereceram um fósforo, um chocolate, uma
xícara de café e um jornal.
Nunca se falou tanto na relação empresa-cliente
como nos dias de hoje.
Milhões são gastos em planos de marketing e, no
entanto, o cliente está cada vez mais insatisfeito.
Mudam embalagens, mas se esquecem das pessoas.
O valor das pequenas coisas conta, e muito.
Isto vale também para nossas relações pessoais
(namoro, amizade, família, casamento)...
Pensar no outro como ser humano é sempre uma
satisfação para quem doa e para quem recebe.
Seremos muito mais felizes, pois a verdadeira felicidade está nos gestos mais simples de nosso dia-a-dia
que, na maioria das vezes, passam despercebidos.
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m fósforo, um chocolate, uma xícara de
café e um jornal...
Estes quatro elementos fazem parte de
uma das melhores histórias sobre atendimento que a gente conhece...
Um homem estava dirigindo há horas e, cansado da
estrada, resolveu procurar um hotel...
Avistou um letreiro, parou e entrou!
Na recepção, uma moça o cumprimentou amavelmente.
Em poucos minutos, o hóspede já se encontrava
confortavelmente instalado.
No quarto, uma cama, impecavelmente limpa, uma
lareira, um fósforo sobre a lareira, para ser riscado.
Era demais!
O homem que queria um quarto apenas para passar
a noite, achou que estava com sorte. Mudou de
roupa para o jantar.
A refeição foi tão deliciosa, como tudo o que tinha
experimentado, até então.
Quando retornou para o quarto, fazia frio e ele estava ansioso pelo fogo da lareira.
Surpresa! Alguém havia se antecipado e, quando
entrou, o fogo já ardia na lareira.
A cama estava preparada, os travesseiros arrumados
e um chocolate sobre cada um.
Que noite agradável aquela!
Na manhã seguinte, o hóspede acordou com um
estranho borbulhar, vindo do banheiro. Saiu da
cama para investigar.
Era uma cafeteira, ligada automaticamente por um

Agora o Gráfico tem atendimento
exclusivo na Encapa

Na Encapa, o telefone de atendimento ao gráfico mudou para melhor. Agora, vendedores
qualificados atendem exclusivamente o seu negócio. Somente quem conhece bem
seus clientes pode oferecer um atendimento especial. Na Encapa é assim há 38 anos,
sempre dedicados a você. Experimente e surpreenda-se.

Minas e demais estados

A  38
AP
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Juiz de Fora e região
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