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E espaço do leitor
Temos a satisfação de acusar o recebimento do exemplar
da Revista O Cícero. Apresentamos os mais sinceros agradecimentos, na certeza de que passamos a ter uma valiosa
fonte de consulta.
Magaly Ramos
Diretoria-Geral
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais –
ESPMG
O Excelentíssimo Ministro de Estado de Emprego, Sr.
Carlos Luppi, agradece o envio de exemplar da Revista
O Cícero e parabeniza toda a equipe da ABIGRAF-MG
pelos 40 anos de serviços prestados em favor do desenvolvimento do país.
Fábio Borges de Abreu
Assessor

CÍCERO

CÍCERO

É tempo
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a no Brasil
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Querida Hilda,
Você e suas memórias transportam o passado para o presente e registram para o futuro e a eternidade o quanto
você foi e continua sendo importante para o setor gráfico
de Minas e do Brasil.
Nós te amamos muito,
Zezé e Carlos Proença
Rodrigo Velloso,
Muito grato pela delicadeza de enviar-me o Informativo
O Cícero da ABIGRAF-MG. Parabéns! Na oportunidade, com apreço, suplico as bênçãos de Deus para fecundar o seu caminho, sua vida e de seus familiares.
Bênçãos, em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte

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!

E editorial

Integração, confiança,
negócios e sucesso

Rodrigo Velloso de Almeida
Presidente da ABIGRAF-MG

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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eter Drucker, filósofo e economista austríaco considerado o pai da
gestão moderna, falecido em 2005, aos 96 anos, sempre teve uma
visão prática do empreendedorismo, assunto que norteia encontros de
fornecedores/representantes/vendedores e fabricantes com os potenciais compradores: “o que os empreendedores têm em comum não é determinado tipo de personalidade, mas um compromisso com a prática sistemática da
INOVAÇÃO”. Diz ainda: “a empresa que conseguir vender o produto/serviço
certo, para o cliente certo, com a distribuição adequada, por um preço adequado
e no momento oportuno, verá seus esforços de venda reduzirem-se a quase zero,
ou seja, a venda tornar-se-á automática em função de a demanda ter sido corretamente equacionada e trabalhada”.
O sucesso de nossos negócios depende da administração e, como empresários,
devemos estar atentos a todas as novidades, que surgem a todo momento. Novas
máquinas, equipamentos e insumos, além de referências de prestadores de serviço, são informações que devem ser agregadas aos nossos conhecimentos.
A 3ª edição da Embala Minas/Minas Expograf, realizada nos dias 14, 15
e 16 de abril, no Expominas, foi uma grande oportunidade para essa troca de
experiências e a apresentação de novidades. O evento contou, pelo terceiro ano
consecutivo, com o apoio da ABIGRAF-MG e do SIGEMG. O Senai/FIEMG,
através do Cecoteg, escola da indústria gráfica, continuou com a incumbência
do ensinamento prático, por meio das oficinas técnicas. Para as palestras, foram
convidados renomados profissionais do mercado gráfico.
A integração de todos os envolvidos sempre teve como principal finalidade
despertar interesse nos participantes, seja por meio dos produtos e serviços em
exposição e/ou pelos conteúdos das palestras proferidas. Somados, negócios e
conhecimentos renderam bons frutos aos visitantes e expositores. E, dessa forma,
a Embala Minas/Minas Expograf consolidou-se como importante feira para o
setor fora do eixo Rio-São Paulo. O número de visitantes e o volume de negócios
superaram a expectativa e os índices das edições anteriores, demonstrando que a
crise não estagnou o crescimento do setor gráfico. Com determinação e ousadia,
estamos prosseguindo em nosso caminho rumo à excelência gráfica.
Seguindo esse espírito, a ABIGRAF-MG, sob a coordenação técnica da
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG), premiará, em 4 de julho, a
qualidade da impressão em Minas Gerais. Parabéns a todos os competidores que
acreditaram no potencial de suas empresas: continuem participando de feiras,
cursos, palestras e premiações, destacando suas empresas no cenário da indústria
gráfica mineira, quiçá, em todo o país.
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E evento

Novidades e muitas informações em plantão

E

m 30 de março, um bom número de empresários gráficos de Belo Horizonte, Lagoa Santa,
Vespasiano, Divinópolis e Ipatinga reuniram-se
no plantão da ABIGRAF-MG. A noite foi de
apresentações: do novo grupo da ABIGRAF-MG Jovem
e também do novo troféu do Prêmio Cícero.
A importância da participação dos filhos dos
empresários gráficos na iniciativa foi ponto ressaltado pelos jovens responsáveis pela condução do
novo trabalho. O vice-presidente da ABIGRAF-MG,

Vicente Aleixo de Paula Dias, frisou as datas para as
inscrições ao Prêmio e mostrou a todos a nova versão
do troféu.
No encerramento, o advogado Gilberto Rodrigues
Gonçalves discorreu sobre a restituição do pagamento
da alíquota majorada do Simples, assunto que está sendo
fortemente divulgado pela ABIGRAF-MG. As dúvidas
foram esclarecidas e alguns empresários gráficos aproveitaram o momento para a entrega dos documentos
necessários ao processo.

A ABIGRAF-MG Jovem e o processo para restituição do pagamento da
alíquota majorada do Simples foram temas tratados
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Cerimônia de premiação
acontece em junho

Prêmio ABIGRAF de Responsabilidade
Socioambiental, promovido pela ABIGRAF
Nacional, busca estimular práticas modernas nas áreas social e ambiental, no âmbito de toda indústria
gráfica brasileira.
A criteriosa constituição do corpo de
jurados referenda a

importância que a entidade está conferindo à iniciativa.
As inscrições foram encerradas no dia 15 de abril. A
expectativa dos participantes agora é para a premiação, que acontece em São Paulo, no dia 5 de junho,
Dia Mundial do Meio
Ambiente.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3164-3193.

J jurídico

Exigência de comprovante de retenção do ISS na fonte,
em Belo Horizonte, é vedada por decisão judicial

E

Por isso, a ABIGRAF-MG impetrou mandado de
segurança perante à 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal
de Belo Horizonte e conseguiu liminar determinando que
a Prefeitura deixe de exigir dos gráficos o comprovante de
retenção do ISS na fonte. E conseguiu, no processo nº
0024.09.497200-7, êxito na liminar para “determinar à
autoridade coatora que se abstenha de exigir dos associados da Impetrante o comprovante de retenção do ISS na
fonte, assim como multá-los pela falta dele”. Ou seja, pelo
entendimento do juiz, tal exigência é ilegal.
Assim, para que o gráfico da capital possa se beneficiar da liminar, deve ser associado e estar em dia com
a ABIGRAF-MG, bem como solicitar uma declaração
neste sentido.
Paulo Henrique Mares Guia
Consultor Tributário da ABIGRAF-MG –
Coordenador do Núcleo Fiscal do Escritório Moisés Freire
Advocacia Empresarial
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m Belo Horizonte, o gráfico sofre, em algumas
situações, a retenção do ISS na fonte pelo seu
cliente. Na prática, imagine que o serviço custe
ao cliente R$ 100,00, com a alíquota do ISS
situada em 2%. O gráfico receberá R$ 98,00. Os outros
R$ 2,00 serão repassados ao Município pelo cliente.
O grande problema envolvendo a retenção do ISS na
fonte em Belo Horizonte é que a Prefeitura determina
que o prestador de serviços (gráfico) cobre do tomador
do serviço (cliente) o comprovante de retenção dos R$
2,00 citados. Nesse sentido, quando há a retenção do ISS
na fonte, nasce uma situação extremamente desconfortável para o gráfico junto ao cliente: exigir deste a emissão
do comprovante de retenção na fonte do referido imposto municipal.
Isso acaba por prejudicar a boa relação do gráfico
para com o cliente, fundamental para a sobrevivência no
mercado. Além do desgaste, o gráfico é multado, com
cobrança por cada nota fiscal emitida sem o comprovante. E mais: caso o cliente declare que é obrigado a reter
o ISS e não o faz, a prefeitura pode autuar o gráfico e,
nesse caso, ele teria que entrar com uma ação contra o
cliente para reaver o valor descontado de sua fatura. Já
imaginaram o custo disso?
Ora, o gráfico não tem poderes para exigir o cumprimento de obrigações fiscais dos clientes. Não possui
amparo legal para tanto, nem muito menos aparato para
isso. A mera omissão do cliente em fornecer tal comprovante acaba gerando altos prejuízos aos gráficos.
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D dicas

De impressor para impressor
Algumas dicas para melhorar o desempenho da solução de fonte na impressão*

s Mantenha o sistema de molhagem sempre limpo e
livre da contaminação de fungos e bactérias. A contaminação altera determinadas propriedades da solução
de molhagem, tais como condutividade, pH e poder
de limpeza na chapa.

s Ao iniciar um novo trabalho, procure sempre reduzir o perfil de molhagem para os valores mínimos
necessários, pois a estabilidade entre tinta e água na
rolaria depende muito da quantidade de água que se
tem na impressão.

s Certifique-se de que a refrigeração esteja funcionando
de modo estável e constante em temperaturas próximas
de 12°. A Velatura é um dos principais problemas causados pela alta temperatura da solução de molhagem.

s Adeque a carga de tinta na impressão (densidade)
de acordo com o tipo de papel utilizado. Papel jornal não suporta a mesma carga de tinta que papel
couché. O importante é sempre definir a densidade
ideal de acordo com o contraste de impressão para
cada papel.

o cícero - março/abril 2009

s Confira a porcentagem utilizada de Solução de
Fonte e relacione a condutividade e o pH da solução
de molhagem, a fim de compará-los com os valores
recomendados pelo fabricante. Grande parte dos
problemas de impressão está relacionada com o uso
incorreto da dosagem de solução de fonte.
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s Verifique a dureza da água pura na torneira.
Água muito mole tem tendência a ocasionar
espuma na solução de molhagem e água muito
dura pode ocasionar calcificação muito rápida da
rolaria. Para corrigir o problema de água mole,
adiciona-se à água uma solução remineralizadora,
que irá adequar a dureza da água para os valores
ideais (8 – 12 dH). No caso de dureza muito alta,
primeiro a água precisa passar por um processo de
tratamento químico para depois ser remineralizada novamente.

s Secos na impressão nem sempre são ocasionados por
falta de água. Na maioria dos casos, esse problema está
relacionado com excesso de tinta (densidade muito
alta para o tipo de papel utilizado).
s Em sistemas Alcolor, mantenha o rolo imersor
do sistema de molhagem sempre limpo e desengordurado. Se estiver sujo e engordurado, não irá
passar a quantidade ideal de água para a impressão
e possivelmente ocasionará secos, que terão que ser
combatidos, aumentando a quantidade de água na
impressão.
*Fonte: Rodrigo R. Silva
Tecnólogo Gráfico
Druck Chemie Brasil Ltda.

A artigo

Um exercício útil
Guilherme Bacelar*
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ste artigo foi escrito tendo em vista o microempresário. Especificamente, para aquele que luta
com as dificuldades cotidianas, em um esforço
hercúleo para manter a sua empresa viva, desempenhando o duplo papel de administrador e força de
trabalho da empresa.
Ao contrário do executivo de uma corporação de
maior porte, o microempresário não possui um staff que
conduza a análise das várias situações que exigem prontas
decisões. Já acostumado a ser ambivalente, o ser humano
que está por detrás do rótulo de microempresário vê a
sua responsabilidade decisória aumentar, num contexto
elevadamente solitário.
A escassez de recursos e, muitas vezes, do próprio
tempo, obrigam-no a buscar na sua própria intuição o
caminho a seguir. Como consequência, a máxima “pensar com os seus botões” coloca-se como um importante
instrumento de gestão na vida profissional desse tipo de
empresário. E, assim, o microempresário vê a sua luta
diária aumentar pela obrigatoriedade de decisões inadiáveis a respeito dos vários impactos que atingem a sua
empresa nestes tempos de crise.
Para esse profissional e homem, sugiro um auxílio
interessante, criado em nosso tempo e, para o qual, basta
um computador com acesso à Internet: o blog.
Este recurso é uma página da Internet formada por
posts, mensagens que podem ser escritas por várias pessoas,
de acordo com a política do blog, existindo a possibilidade
dos leitores interagirem com o(s) seu(s) autor(es).
Em geral, um blog fornece comentários ou notícias
sobre um determinado assunto ou tipo de atividade. Podem
combinar texto, imagem, vídeo, áudio e, também, links para
outros blogs. Os primeiros foram criados em 1997, ainda
com o nome de weblog. Posteriormente, seu nome foi simplificado para blog, termo que acabou popularizado.
Também foi popularizado o termo blogueiro (ou blogger), que designa quem produz os blogs. Além dos próprios
textos, os blogueiros referenciam entradas interessantes em
outros blogs, adicionando suas próprias opiniões. Como
prática importante e habitual desse ambiente, créditos
são concedidos a um blogueiro individual quando outros
blogueiros reproduzem os links que aquele encontrou. Os
bons blogueiros trabalham para se tornar fontes de links
orientados para material de qualidade, aprendendo a escre-

ver concisamente e utilizando elementos que induzem os
leitores a visitar outros blogs e sites.
À medida em que a tecnologia para a web evoluiu, o
blog ampliou as suas possibilidades. Com o advento do
videoblog, assumiu um significado ainda mais amplo,
implicando em qualquer tipo de mídia na qual um indivíduo expresse sua opinião ou que simplesmente discorra
sobre um assunto qualquer.

A artigo

Onde encontrar
Para quem não sabe ainda por onde começar, vou
relacionar nove blogs, nos quais o microempresário poderá
encontrar assuntos relevantes ao escopo do seu negócio.
Posteriormente, a partir da experiência adquirida através
dos acessos efetuados, muitos outros serão acessados, descobrindo-se e absorvendo-se informações e conhecimentos
específicos a partir do perfil do seu interesse pessoal.
s "ECO COM SA¤DA n http://becocomsaidasebrae.wordpress.com
s #ASOS E #AUSOS n HTTPMCMORAESCOSTAWORDPRESSCOM
s "LOG DO %MPREENDEDOR n HTTPBLOGBLOGDOEMPREENdedor.com
s $ESATANDO .S n HTTPWWWJUNIARELLYANBLOGSPOTCOM
s -UNDO 3EBRAE n HTTPMUNDOSEBRAEWORDPRESSCOM
s 0ROVOCA½áO n HTTPBLOGATENACRIACAOCOMBR
s 0OSTAI n HTTPVINICIUSPOSTAIWORDPRESSCOM
s "LOG DO %MPREENDEDOR %XAME 0-% n http://portalexame.
abril.com.br/blogs/pedro_mello/listar1.shtml
s /NQOV¯ n HTTPMARCIAMATOSWORDPRESSCOM
Nesses blogs, poderão ser encontrados temas interessantes para o microempresário. A título de ilustração,
entre vários outros artigos, poderão ser encontrados os
seguintes posts:
s )NOVA½áO NOSSA DE CADA DIA ! ERA DO PROF 0ARDAL VOLTOU
s 1UAL A RELA½áO ENTRE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
s #OMO CALCULAR O PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO
s "OAS PRÕTICAS NA GESTáO DE CUSTOS E DESPESAS
s 0ORTABILIDADE DE D¤VIDAS BANCÕRIAS
s .OVO SERVI½O DO "ANCO #ENTRAL AJUDA NA PESQUISA DOS
juros bancários
s !VALIE O PONTO COMERCIAL PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO
s $INºMICA EMPRESARIAL
s 6OCã SABE QUANTO £ O SEU PR LABORE
s 1UAL FOI A ¢LTIMA VEZ QUE A SUA EMPRESA INOVOU
s 6OCã POSSUI UMA ABORDAGEM PARA GERENCIAR O SEU NEGCIO
s 0ROCESSO DE SUCESSáO EM UMA EMPRESA FAMILIAR
s %NTRE O EMPREENDEDORISMO E O EMPREGO
s 5SINA DE IDEIAS
s ! NOVA ORDEM MUNDIAL
s -ICROS E PEQUENAS EMPRESAS  PRÕTICAS PARA O SUCESSO

s 0OTENCIALIZANDO IDEIAS
s %XCELãNCIA INSTANTºNEA
s / PARADOXO DA ROTINA
s #ELEBRAR £ PRECISO
s )DENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE NEGCIOS
s #OM OU SEM CRISE ECON¯MICA
s &ELIZ OLHAR NOVO
s "USCA PELA EXCELãNCIA
s &ALANDO DE ATENDIMENTO
s 4ECNOLOGIA SEM CARIMBO NáO VALE

Esquinas virtuais
Já foi dito que o livro é uma forma de você se comunicar com alguém cujas ideias estão ali contidas, mas
que poderá não mais ter presença física neste planeta.
Pois bem, o blog é uma forma de você se comunicar e
interagir com pessoas com as quais você nunca viu (e
provavelmente nunca verá), mas que fazem parte do seu
“tempo”. Anônimos, representados apenas por um nome,
e não pela presença física, praticarão o valor do compartilhamento, do benefício mútuo e da troca de ideias.
E, na presença fugidia que caracterizará cada passagem, você e os outros interagirão de forma limpa, livres
da reserva de interesses que está presente nos muitos
contatos do dia a dia das pessoas.
Em outros “tempos”, nas ágoras gregas ou no fórum
romano, reuniam-se passantes em busca de notícias e
decisões que pudessem influenciar a sua existência. No
agora, o blog poderá representar papel semelhante na
esfera dos “transeuntes virtuais”.
O ser humano em busca da perfeição é necessariamente
coletivo, pois a coletividade é uma forma eficiente de se
avaliar o progresso atingido na busca pretendida. Contudo,
em sua luta insana diária, o homem tenta subverter esse processo, num esforço inútil e presunçoso de estar à parte de seu
criador e dos outros igualmente criados. Talvez o blog possa
ser um exercício, ainda que tímido, de uma interação que,
inequivocamente, ocorrerá em algum “tempo”.
Amigo, use esses espaços. São milhões ao longo da
Internet. Esquinas virtuais onde você terá o mesmo valor
que qualquer outro, independentemente da sua posição
social ou do tamanho da empresa.
Poderá ajudar e ser ajudado. E, assim, estará praticando um exercício útil de aprender e praticar os contornos
de um pensamento coletivo, embrião para um modelo
humanista que todos almejamos.
Use-os. São milhões de espaços para você ir, observar,
interagir, compreender e aprender. Estão ao seu dispor.
* Guilherme Bacelar é analista de Sistemas da Litium
Software Consultoria Ltda. (www.litium.com.br)
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De acordo com o estudo State of Blogosphere, existem
cerca de 112 milhões de blogs e cerca de 120 mil deles são
criados diariamente. Assim, os blogs podem ser de valioso
auxílio na busca por conhecimento e no compartilhamento
de informações que possam atenuar os desafios constantes que permeiam os processos de tomada de decisão do
microempresário. Nos blogs, pessoas se cruzam e interagem,
porém, sem o peso representado pela sua imagem social.
Todos os que passam por ali têm a mesma importância.
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N notícias do interior

Treinamento do SSCG em Pouso Alegre

N

o dia 27 de março, o Sindicato Intermunicipal
das Indústrias Gráficas do Sul de Minas
(Sinigraf ) realizou o treinamento do software
SSCG – Sistema Simplificado de Controle
Gráfico para custos e orçamentos da Indústria Gráfica.
O evento aconteceu no auditório da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) Regional
Sul, em Pouso Alegre.
O SSCG é um programa de administração de custos e formação de preço de vendas para pequenas gráficas, que visa ao aumento de eficiência e à redução do
tempo gasto na elaboração de preços de serviços gráficos em geral. O curso foi ministrado por Simone Maia,
da Zênite Sistemas de Belo Horizonte. Associados gráficos de Pouso Alegre e região participaram e foram
agraciados com o programa, totalmente gratuito. O
presidente do Sinigraf, Jander Rosa Moreira, agradeceu à ABIGRAF-MG e à Zênite Sistemas pelo apoio
para a realização do curso.
Empresários gráficos conheceram a nova ferramenta

o cícero - março/abril 2009
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Sindigraf/JF promove curso
de Gestão de Pessoas

Sindicato das Indústrias Gráficas
de Juiz de Fora (Sindigraf/JF), por
meio de projeto aprovado pela
FIEMG, realizou o 1º Módulo do
curso voltado para a Gestão de Pessoas, em
23 e 24 de abril. A atividade faz parte do
Ciclo de Informações Gerenciais, que traz
assuntos sugeridos pelos participantes por
meio de pesquisa.
O 1º Módulo de Gestão de Pessoas foi
ministrado pela instrutora Aretha Henrique
Gráficos participantes do curso
Martins Salomão na sede da FIEMG Regional
Zona de Mata e contou com a participação de 52 pessoas,
que a realização desses projetos pelo Sindigraf/JF represente,
dentre empresários, proprietários e funcionários de emprede fato, a prestação de um importante serviço às empresas
sas associadas, não associadas e estudantes da área. Foram
associadas, contribuindo para a melhoria de seus negócios e
abordados aspectos ligados às condições para o compromede sua capacidade de atuar em benefício da indústria gráfica
timento, motivação, mobilização, qualidade de vida no trade Juiz de Fora e região”, disse o presidente do Sindicato,
balho, segurança dentre outros. “Nosso entendimento é de
Sérgio Augusto Picoli.

P prêmio cícero

Em homenagem aos 40 anos da ABIGRAF-MG,
o troféu Cícero ganhou um novo design,
sem perder a identidade da marca

E

m 4 de julho, o mercado vai conhecer os vencedores da excelência gráfica de Minas Gerais. Os
convites para a grande festa estarão à venda na
Secretaria da ABIGRAF-MG, de 15 de junho a
1º de julho, com custo de R$ 60,00 para associados, e de
R$ 120,00 para não associados.
Fique atento aos prazos:
s 13 de maio: recebimento das peças pela ABTG.
s 14 a 21 de maio: reclassificação e preparação para o
julgamento.
s 25 a 29 de maio: julgamento.
s 1 a 5 de junho: digitação das notas, conferência e apuração dos finalistas.
s 15 a 26 de junho: divulgação dos finalistas, preparação
para a exposição dos produtos.
s 15 a 23 de junho: prazo para recursos.
s 4 de julho: festa de entrega do prêmio. Os envelopes
lacrados serão entregues pela ABTG.

Realização

Coordenação técnica

Apoio Institucional

Apoio

BRONZE

OURO

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

40 anos da ABIGRAF-MG: homenagem
do Rotary e Concerto da Inconfidência

O

s 40 anos da ABIGRAF-MG
estarão sendo comemorados no
decorrer de 2009, com a realização de diversas homenagens.
Em cerimônia na noite do dia 11 de
março, no Espaço de Eventos do Mercado
#ENTRAL DE "ELO (ORIZONTE O 2OTARY #LUB
International comemorou os seus 104 anos
homenageando instituições e personalidades pelos relevantes serviços prestados
à comunidade mineira. Entre as agraciadas estava a ABIGRAF-MG, pelos 40
anos de história, por indicação do rotariano Ricardo Lara, diretor da Associação
e do SIGEMG. Rodrigo Velloso de
Almeida, presidente da ABIGRAF-MG,
ex-presidentes e diretores receberam a
homenagem em nome da Associação.

Rodrigo Velloso, ex-presidentes e diretores receberam a homenagem do Rotary

Banda Sinfônica

o cícero - março/abril 2009

Mais um evento marcou as comemorações dos 40 anos da ABIGRAF-MG.
Desta vez, a contribuição veio do diretor da
ABIGRAF-MG e do SIGEMG, Ricardo de
Lara Campos, vereador de Passa Tempo e
diretor da VBR Artes Gráficas, um dos organizadores do Concerto da Inconfidência, realizado no dia 21 de abril, no Minascentro. A
ABIGRAF-MG e as demais entidades homenageadas da noite receberam um belíssimo
presente: a apresentação da Banda Sinfônica
do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de
Janeiro. Espetáculo que com certeza ficará na
lembrança de todos que compareceram.
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Espetáculo teve a apresentação da Banda Sinfônica
do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro

Acompanhe notícias e comemorações dos 40 anos da
ABIGRAF-MG também pelo site www.abigrafmg.com.br

C comemoração

Selo marca quatro décadas de atuação

I

ntegrando as comemorações dos
40 anos da ABIGRAF-MG, o
Ministério das Comunicações,
por meio da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT), lançará o selo personalizado alusivo a este
momento histórico.
De acordo com o Ministério das
Comunicações, a emissão de selos
comemorativos segue critérios definidos pela ECT. Com
tiragem limitada, estes devem fazer referência a datas
importantes em diferentes segmentos da sociedade, a
exemplo de manifestações culturais, artísticas, científicas
e esportivas de repercussão nacional ou internacional,
que apresentem interesse temático. Nesse grupo, estão os
acontecimentos históricos, como é o caso do selo criado
pela ABIGRAF-MG.
A peça filatélica comemorativa possui as imagens
do ipê amarelo e da bandeira nacional, que garantem
o franqueamento do 1º Porte Comercial. A segunda

imagem, criada pelo publicitário Helton Lúcio da Silva
Soares, integra a logomarca comemorativa dos 40 anos
da Associação à cor vermelha, representando a liderança,
o destaque e todas as conquistas alcançadas 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.
O selo comemorativo será lançado oficialmente em
junho e os interessados em adquiri-lo devem entrar em
contato com a Secretaria da ABIGRAF-MG pelo telefone
(31) 3283-1616.

A melhor maneira de
causar uma boa impressão.
A qualidade da impressão está diretamente ligada à excelência dos insumos
empregados. Nesta equação, a tinta é um dos principais fatores de sucesso.

A Marprint, Distribuidor Fidelity do maior fabricante mundial de tintas para
impressão - Sun Chemical, mantém um estoque completo das tintas de alta
performance Universa, Toplith West e WideStar Matt, bases Pantone puras ou
já misturadas, soluções de fonte Sunfont, vernizes sobre impressão e tintas
para jornais.
As tintas Sun Chemical, reconhecidas por sua qualidade e desempenho,
ajudam a reproduzir com maior fidelidade as cores desejadas pelo seu cliente.

Marprint: o melhor da tecnologia mundial está aqui, ao seu lado.

Garantimos eficiência máxima em nossas entregas.

www.marprint.com.br
Rua Campos Sales, 75 - Nova Suissa - Belo Horizonte - MG
CEP: 30480-470 - Fone: (31) 3025-5700 - Fax: (31) 3025 -5749
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Temos também: Blanquetas, Chapas Offset, Solventes
Ecológicos, Panos de Limpeza, Filmes de PVC encolhível
e esticável e outros insumos.
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ABIGRAF-MG participa ativamente
da Embala Minas 2009
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O

16

Expominas recebeu, de 14 a 16 de abril, a
Embala Minas 2009 – Feira Internacional de
Embalagens e Processos. O evento apresentou as principais novidades e lançamentos do
setor, além de proporcionar oportunidades de negócio. A
ABIGRAF-MG esteve presente, por meio de um estande
e da realização de palestras, com o intuito de divulgar a
entidade e de fazer a ponte entre empresas, fornecedores
e prestadores de serviço em geral.
A Embala Minas é a maior feira do setor de embalagens de Minas Gerais. Durante o evento, mais de 300
expositores participaram, sendo 70% deles do próprio
Estado, e o volume de negócios superou a marca de R$
750 milhões. Simultaneamente à feira, foram realizados
o Embala & Compra, a Minas Expograf e o Alquimia.
O primeiro evento promoveu rodadas de negócio a
cada 20 minutos, em que representantes das maiores
empresas do setor discutiram inovações, qualidade e
desempenho de seus produtos. Já a Minas Expograf
apresentou os lançamentos do setor gráfico e proporcionou aos visitantes a oportunidade de vivenciar todas
as etapas do processo de produção. E o Alquimia teve
como foco soluções para as áreas farmacêutica, cosmética e química.
A feira, promovida e organizada pela Greenfield
Business Promotion, teve apoio institucional da

ABIGRAF-MG, do Sindicato das Indústrias Gráficas no
Estado de Minas Gerais (SIGEMG), do Sindicato das
Indústrias de Celulose Papel e Papelão de Minas Gerais
(Sinpapel), do Sindicato das Indústrias de Material
Plástico do Estado de Minas Gerais (Simplast) e da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG).

Importância do setor
Na abertura do evento, o presidente da ABIGRAFMG, Rodrigo Velloso de Almeida, lembrou a história do
setor no Estado. “Temos uma grande importância para a
economia de Minas e, assim, são necessários mais incentivos fiscais, de forma a permitir o maior rendimento das
indústrias gráficas e a geração de ainda mais emprego e
renda”, disse.
A Associação contou, este ano, com importantes
parceiros em seu estande: a Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica (ABTG), o Sindicato das Indústrias
Gráficas do Estado de Minas Gerais (SIGEMG), o
Senai/Cecoteg – Centro de Comunicação, Design
e Tecnologia Gráfica, a Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (FIEMG), a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), a
cooperativa Coopercrédito e as organizadoras do 1ª
Comunica e da Expoprint 2010. O espaço recebeu

C capa

Palestras diversas
A programação teórica incluiu discussões sobre educação, marketing, motivação e assuntos técnicos, como o
gerenciamento de cores na indústria gráfica. As palestras
foram realizadas no estande e no auditório da Embala
Minas, com nomes conhecidos no setor: Manoel Manteigas
de Oliveira, diretor da Escola Senai de Artes Gráficas
Theobaldo De Nigris (SP), Pedro Gargalaca Filho, da
Coralis-SP, e Antônio Ivo Daflon, da Holográfica EditoraRJ. Paralelamente, nove oficinas nas áreas de impressão,
acabamento e flexografia aconteceram no Senai/Cecoteg,
com lotação esgotada nos três dias. “A programação foi
idealizada em consonância com as demandas tecnológicas
e de capacitação profissional das empresas do setor, atendendo desde micro até grandes empresários”, explicou Luiz
Fernando Pereira, diretor da Greenfield.

“A Embala Minas 2009 superou todas as expectativas
de público e volume de negócios. Foram mais de 300
expositores de Minas e de diversas regiões do Brasil e
exterior. Entre os participantes, 70% foram indústrias
mineiras, colocando Minas Gerais definitivamente no
calendário mundial das feiras do setor.”
Luiz Fernando Pereira
Diretor da Greenfield Business Promotion
“Foi uma experiência muito interessante para a nossa empresa. Agradecemos o apoio recebido da ABIGRAF-MG.”
Maria Amélia Tófani Motta
Hot-Book
“Superou as expectativas, especialmente quanto à organização, tendo permitido ótimos contatos comerciais e parcerias promissoras. Agradecemos à ABIGRAF-MG pelo
apoio e pela oportunidade que nos foi concedida.”
Maria Júlia Mota de Andrade
Plastific
“A feira foi uma grande oportunidade de apresentar a
Via Minas para o setor gráfico mineiro.”
Juliana Panadés
Via Minas Distribuidora de Carimbos

o cícero - março/abril 2009

a visita de centenas de empresas, inclusive caravanas
de empresários dos sindicatos das indústrias gráficas
de Juiz de Fora, Varginha, Uberaba, Pouso Alegre e
Uberlândia. “A feira é uma grande chance para os
gráficos de Minas Gerais, que precisam se atualizar.
Preparamos atividades de valorização dos fornecedores de dentro do Estado, que puderam interagir e
perceber o interesse do mercado de Belo Horizonte
pelos serviços deles”, ressaltou Rodrigo Velloso.
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A abigraf-mg jovem

Juventude unida em prol do setor gráfico
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les são jovens, com
seus 20 e poucos anos e muitas ideias. Alguns
ainda estão na faculdade,
outros já têm certo tempo
de vivência profissional. Uns
fizeram ou fazem cursos superiores ligados às áreas administrativa, de design e comunicação. Outros partiram
para campos bem diferentes.
Mas, em comum, todos têm
o comprometimento com a
gráfica de sua família, e a
vontade de fazer com que os Alguns integrantes do grupo apresentaram a iniciativa em plantão na sede da Associação, em março
empreendimentos e todo o
setor sejam cada vez mais bem-sucedidos.
Estamos falando do grupo de jovens que criou, em fevereiro de 2009, a ABIGRAF-MG Jovem. A iniciativa foi pensada pela Diretoria da Associação e filhos de gráficos associados foram convidados a participar. O objetivo? Preparar as
futuras gerações de gráficos de Minas Gerais, integrando-os
às atividades da ABIGRAF-MG e trazendo novas ideias
e projetos para a entidade. “A Associação foi fundada
para auxiliar o setor a crescer e se desenvolver. Vamos nos
empenhar para ajudar nesse objetivo, promovendo acesso a
informações, integração, troca de experiência e novas ideias”,
afirma Luana Aguilera Aleixo Dias, da Primacor Gráfica.
A ABIGRAF-MG Jovem também marcou presença na Embala Minas
O primeiro passo para a organização do trabalho
foi conhecer iniciativas semelhantes. “A Ordem dos
Integrantes da ABIGRAF-MG Jovem
Advogados do Brasil (OAB), a Câmara de Dirigentes
Aldrik Pereira – Gráfica Estrela da Manhã
Lojistas (CDL-BH) e a FIEMG têm grupos de jovens e
Andreza Pereira – Gráfica Estrela da Manhã
participamos de reuniões”, diz Regiane Vieira, da Gráfica
#RISTINA -ARTINS n 'RÕFICA (OLLYDAY
(OLLYWOOD ! PARTIR DE FEVEREIRO FORAM INICIADAS AS
#YNTHIA :ANIRATTI n #'" !RTES 'RÕFICAS
reuniões, na sede da ABIGRAF-MG. “Já temos um estaDiogo Aguilera Aleixo Dias – Primacor Gráfica
tuto. Pretendemos estabelecer uma Diretoria, dar funções
Felipe Zaniratti – CGB Artes Gráficas
específicas, mas apenas a título de organização, já que
+ARLA -ARTINS n 'RÕFICA (OLLYDAY
todos queremos trabalhar de forma integrada”, afirma
Luana Aguilera Aleixo Dias – Primacor Gráfica
+ARLA -ARTINS DA 'RÕFICA (OLLYDAY
Luciana Gonçalves – Gráfica Mundial
Luciana Gonçalves, da Gráfica Mundial, conta que
2EGIANE 6IEIRA n 'RÕFICA (OLLYWOOD
a meta do grupo é criar e desenvolver projetos nas áreas
Roberta de Freitas – Envelograf Ltda.
social e ambiental e colocá-los à disposição da ABIGRAF2OSIANE 6IEIRA n 'RÕFICA (OLLYWOOD
MG. “Cursos, palestras e outras atividades de atualização
Salomão Viana – Gráfica Estrela da Manhã
também serão desenvolvidas. Com a aprovação da
Washington Pereira – Gráfica Estrela da Manhã
Diretoria, colocaremos tudo em prática”, frisa.
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o cícero - março/abril 2009

Empresário gráfico,
Terceirize a sua gravação de chapas!
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M memórias de Dona Hilda

1980 – 1992

T

em um velho ditado que diz: recordar é viver...
Posso garantir que é a pura verdade. Ao falar
um pouco de cada presidente, viajo no tempo
e me lembro perfeitamente do meu trabalho. É
como se tudo estivesse acontecendo nesse momento.

tava com bom gosto a nossa sede. Visitei os filhos, que
cresceram junto com as entidades, assisti aos casamentos
e sempre procuro saber notícias de todos. Agradeço pelo
carinho nesses anos de convivência.

Poeta apaixonado por BH

Em 21 de junho de 1983, ao tomar posse como presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, o Dr. Ildeu da Silveira
e Silva (Cartonagem Fênix), empresário gráfico e advogado,
prometeu manter a união da classe e, com a nova Diretoria
eleita, sustentar os programas e metas de interesse do setor.
Novos tempos marcaram a sua gestão, que, com três mandatos consecutivos, conseguiu realizar importantes projetos.
Em 1990, o endereço das entidades mudou para o
6º andar da Rua Curitiba, 786, imóvel adquirido com
recursos próprios. Algum tempo depois, o 4º andar
também foi outra aquisição, assim como o lote na Rua
da Bahia. A sede da Rua Itapetinga foi transformada em
clínica médico-odontológica, atendendo aos empresários
gráficos e seus filhos. Era linda, tudo bem organizado e
limpo. Ressalto a atuação dos diretores, principalmente
do Sr. Sérgio Aluísio Silva, diretor-tesoureiro, que muito
contribuiu com o seu trabalho. Ele faleceu em 2008 e
registro aqui a minha homenagem.
Meu trabalho como secretária do Dr. Ildeu foi um
grande aprendizado. Atuante e sempre engajado com os
problemas do setor, procurou representar com competência
as entidades. Sua esposa, Vânia, acompanhava as caravanas
e estava sempre presente nos eventos organizados. Minha
amiga, ótima companheira de viagem, muito alegre, adorávamos fazer boas compras. O meu abraço a todos.
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Dr. José Ribamar, nascido em Caxias (MA) e mineiro
de coração, presidiu a ABIGRAF-MG e o SIGEMG de
1980 a 1983. O nosso primeiro contato foi no Bairro
Nova Suíça, onde ele participava de um time de futebol
(Atlético Suburbano). Depois do jogo, todos iam para o
bar do meu pai, para comemorar a vitória. Não sabia que,
alguns anos depois, eu iria trabalhar com ele.
Sua história como empresário gráfico começou cedo,
ajudando seu pai na Papelaria Grafimar. Na presidência das
entidades, o Dr. José Ribamar, também advogado, obteve
vitórias para a indústria gráfica na esfera fiscal, devido à sua
proximidade com o Poder Público estadual e municipal. Foi
o primeiro presidente a assinar convênios com laboratórios
para prestação de serviços aos associados. Dinâmico e com
visão para negócios, em sua gestão o imóvel da Rua Rio
de Janeiro foi vendido e a sede foi transferida para a Rua
Pirapetinga, no bairro Serra. O imóvel foi adquirido com os
recursos da venda e das contribuições dos associados.
Orador e poeta, os artigos de Dr. José Ribamar
(Grafimar Editora) são publicados em jornais de grande
circulação em Belo Horizonte, com temas atuais e que
chamam a atenção. Ele continua atuando na Diretoria da
!")'2!& -' 3UA ESPOSA 'ENNY -ARIA MINHA QUERIda amiga, sempre participativa e, boa decoradora, enfei-
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José Ribamar
Chaves Cruz
1980/1983

Pela união da classe

Ildeu da
Silveira e Silva
1983/1992

N notícias do setor

MAN Ferrostaal realiza evento
em Belo Horizonte

Empresários da capital e do interior do Estado participaram

outras cidades e regiões, estiveram presentes. Para o presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo Velloso, ter tantas pessoas reunidas em um evento que – a priori – trataria apenas
de soluções para acabamento, em plena semana, foi uma
grande vitória para o mercado mineiro. “Antigamente, só
se investia em máquina de impressão. Hoje, o gráfico sabe
que não pode fazer gargalo na etapa de acabamento, sob o
risco de perder o prazo de entrega”, disse Rodrigo. Ele foi
um dos empresários que falou do uso e dos benefícios da
Stitchliner 5500 para seu negócio.
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parceria entre MAN Ferrostaal e ABIGRAFMG foi a fórmula certa para o sucesso de público do evento de 16 de abril, que reuniu 200
convidados em Belo Horizonte. A tecnologia
da Stitchliner 5500, fabricada pela Horizon, foi apresentada e gráficos da região, que já descobriram as vantagens
DO NOVO EQUIPAMENTO E DAS IMPRESSORAS 2YOBI FALARAM
sobre suas experiências.
Representantes de gráficas de Juiz de Fora, Barbacena,
Ipatinga, Sul de Minas e do Triângulo Mineiro, entre
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ABIGRAF Nacional reúne líderes e empresários
na 45ª Assembleia Geral Ordinária

O

presidente da ABIGRAF-MG, Rodrigo
Velloso de Almeida, participou da 45ª
Assembleia Geral Ordinária da ABIGRAF
Nacional, realizada em São Paulo, em 14 de
abril. O encontro reuniu os líderes e empresários do
setor gráfico brasileiro, com intuito de debater temas
relacionados à entidade e ao mercado gráfico.

Em 2008, o faturamento do setor chegou a
R$ 23,40 bilhões, 1,75% a mais do que o registrado em 2007 (R$ 23 bilhões). A previsão da
ABIGRAF para este ano é de faturamento de R$
24,2 bilhões.
Fonte: RV&A

KSR Distribuidora completa 35 anos
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KSR Distribuidora – unidade de negócios da
VCP (Votorantim Celulose e Papel) – completa 35 anos de atividade em 2009, com uma
trajetória de sucesso que a consolidou como
a maior distribuidora de papéis e produtos gráficos do
Brasil. Para comemorar a data, a empresa preparou diversas ações e projetos. Um deles é o lançamento do novo
KSRonline (www.ksronline.com.br), o canal virtual da
empresa. Outra novidade é a criação de uma nova identidade visual.
“A KSR vem evoluindo constantemente, e estas
mudanças buscam transmitir essa imagem de maior
modernidade e o próprio crescimento e trajetória da
empresa, que atua nacionalmente, atendendo a todas
as demandas dos clientes e do mercado”, afirma Darcio
Berni, gerente-geral da KSR Distribuidora.
A KSR reformulou seu canal eletrônico, o
KSRonline, que estréia agora com mudanças estruturais e aperfeiçoamento de conteúdo, mais moderno, funcional e interativo, além de contar com uma
melhor navegabilidade. “Diversas ações de marketing
serão realizadas ao longo do ano, com o objetivo de
premiar e, ao mesmo tempo, estreitar ainda mais o
relacionamento da empresa com os seus clientes e
COLABORADORESv AFIRMA &LAVIA 4AYAMA COORDENADORA
de marketing da KSR. A nova identidade visual busca
refletir as mudanças e o avanço da empresa ao longo
de sua trajetória, reforçando o posicionamento de
companhia inovadora.

História de sucesso
Desde que iniciou suas operações, a KSR vem ampliando sua atuação nos Estados do Brasil e, atualmente, a
empresa atende a cerca de 15 mil clientes dos diversos
setores gráficos e editorial. Em 2008, encerrou o exercício
com vendas 4,2% maiores e previsão de crescer mais 9%
em 2009, reforçando sua posição de liderança no mercado
brasileiro de distribuição de papéis e produtos gráficos. Em
2008, a KSR distribuiu suas 23 linhas de produtos por
meio de 19 filiais e sua rede de revendedores autorizados.
Fundada em 1974, sob o nome de KSR Comércio e
Indústria de Papel S.A., como uma das empresas do Grupo
Papel Simão – conglomerado que atuava na fabricação de
papel e celulose, agroflorestal e florestamento –, a companhia
tinha como missão oferecer produtos com garantia e regularidade para pequenas e médias empresas gráficas, cenário
de negócios que se modificou rapidamente e fez com que se
transformasse na mais dinâmica distribuidora do Brasil.
Em 1992, incorporada pela Votorantim Celulose e
Papel, após o Grupo Votorantim adquirir sua controladora – as Indústrias de Papel Simão –, a empresa passou
a ser uma unidade de negócios da VCP chamada KSR
Distribuidora. Seu processo de expansão, já bastante
expressivo, acelerou-se destacadamente nos últimos 15
anos, quando a empresa iniciou uma série de ações que
representaram uma virada em sua trajetória, comprovada
em seu crescimento ano a ano.
Fonte: GraphPrint/Assessoria de Imprensa

Guia Anatec oferece mais de
Anatec (Associação Nacional dos Editores de
Publicações) coloca em circulação a 14ª edição
do Guia Anatec, uma ferramenta importante
para os profissionais de mídia, propaganda
e marketing e agências de publicidade que buscam
informações sobre o mercado de publicações técnicas,
customizadas ou segmentadas. Em geral, o Guia foi feito
para veiculação de mensagens publicitárias ou para maior
conhecimento dos títulos publicados pelas editoras que
fazem parte da Associação.
O anuário possui 569 títulos, divididos em 63 categorias, com três diferentes abordagens: por meio da busca, em
ordem alfabética, com tiragem, periodicidade e nome da
editora; por segmentação, dispostas por mercado atingido;
ou por detalhamento técnico, com informações específicas,
como tipo de impressão, papel, formato, circulação, entre
outras. A organização do Guia Anatec visa trazer, com
objetividade, todas as informações necessárias para que se

faça uma análise comparativa e para que se possibilite um
melhor planejamento de mídia. O formato das publicações
e suas respectivas descrições possibilitam um diagnóstico
comparativo e, acima de tudo, evidenciam a importância da
mídia segmentada nos mais diversos setores.
O Guia 2009 possui tiragem de 7 mil exemplares,
apresenta-se em 368 páginas, com diagramação simples e
prática para consulta. O anuário foi auditado pela BDO
Trevisan, tem distribuição gratuita e pode ser encontrado
também em versão digital, no site www.anatec.org.br.
Outros serviços da Anatec e uma relação de fornecedores do setor também são encontrados no Guia, com
especificações que fornecem noções básicas sobre todos
os serviços oferecidos aos usuários do anuário.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(11) 3034-4566 ou pelo site www.anatec.org.br.
Fonte: Assessoria de Imprensa

o cícero - março/abril 2009

A

160 títulos novos para pesquisa
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A artigo

Trabalho é oração
José Ribamar*
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produção social sempre contínua é absolutamente imprescindível para que toda a comunidade garanta os meios de sua subsistência e,
pela poupança, a consolidação de suas riquezas.
Inexiste, pois, riqueza sem produção, assim como esta,
sem trabalho.
Trabalho é direito e dever. É vida. É bem-aventurança. Trabalho é oração (Laborare est orare).
Todas as grandes riquezas do mundo foram
construídas com trabalho. Como se conseguirá, pois, vencer os males
da pobreza com a exaltação constante do ócio?
Não é a ociosidade a
mãe de todos os vícios?
Por outro lado, não
há como negar que o ser
humano, para se realizar
plenamente, necessita de
tempo para as atividades
lúdicas e culturais. Para
o lazer, para o contato
com a família. Necessita
de repouso periódico
a fim de retemperar as
energias consumidas no
labor e desenvolver atividades espirituais.
Porém, aproveitarse dessas necessidades
para a pregação do ócio
é oportunismo. A política do ponto facultativo, do excesso de feriado, de longas férias e
intermináveis licenças, é suicida. É fantasiosa. É política
adulatória. Cria maus costumes. Desenvolve a preguiça.
Outro modo de paralisação do trabalho, a greve, conquanto seja uma faculdade consagrada pela Constituição,
só pode ser decretada em casos extremos e pelo empregado. Nunca por empreendedor. O patrão deve fazer tudo

para evitar esse tipo de paralisação. Tem obrigação de ser
criativo, lutar contra impostos injustos para pagar salários
justos, negociar, desenvolver a produção e a produtividade. Deve ser aliado de Virgílio e proclamar permanentemente que o trabalho vence tudo (labor omnia vicit).
A vida destinou a certos industriais o privilégio do
conhecimento intenso dessa pérola da existência, o fascinante trabalho gráfico, que
eles exercem com permanente criatividade e
renovação. A vida também legou aos mineiros a ventura da criação
da Associação Mineira
da Indústria Gráfica –
Amigraf, nos idos de
1967. Posteriormente,
por inspiração cósmica, deu-se forma e
cores vivas à Associação
Brasileira, gerando-se
nossa ABIGRAF-MG,
que está a completar
seus 40 anos de intenso, saudável e profícuo
trabalho. Ela exerce singular atividade
humana em proveito
social e, em particular,
da comunidade gráfica, incluindo-se todos
os que nela labutam.
Temos, assim, uma
entidade que transmite a seus associados o
mais elevado sentido da
vida, que é o amor ao
trabalho, às artes e ao
próximo. A ABIGRAF-MG é, ainda, um templo de oração
laboral e de solidariedade humana.
* José Ribamar Chaves Cruz é advogado, membro do
Conselho Consultivo ABIGRAF-MG, ex-presidente e
diretor da Associação
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Por que um Apple em sua gráfica?*
Sem vírus

Sempre atualizado

Desenvolvido pensando na segurança, o Mac OS
X não é ameaçado por incessantes ataques de vírus e
malware, nem tem seu desempenho afetado por constantes varreduras e alertas de segurança.

O Mac verifica regularmente se há atualizações
para o Mac OS X ou para qualquer software da
Apple incluído e faz o download automaticamente. Por isso, um Mac fica cada vez melhor com o
passar do tempo.

Com os mais modernos processadores Intel e outros
avanços da engenharia, o novo Mac faz todas as coisas que
somente um Mac pode fazer, a uma velocidade incrível.

Já nasceu pronto para uso
A diferença de outros computadores que requerem
que você passe horas configurando dispositivos, um Mac
se conecta à sua câmera digital, dispositivo sem fio, ou
drive externo e já está funcionando. Além dos sistemas
nunca travarem ou simplesmente pararem de funcionar.

Editoração
De acordo com inúmeras revistas especializadas da
área, não há nada melhor que um equipamento Apple
para se conseguir os melhores trabalhos e matérias
com velocidade e precisão.
É muito interessante visitar o site http://www.
apple.com/br/getamac/
*Divulgação: www.connectarubinger.com.br
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S serviços

Profissionais do mercado gráfico
Nesta seção, a ABIGRAF-MG irá indicar profissionais de diversas áreas que podem
realizar serviços de qualidade para você, empresário gráfico. Fique atento e sempre
contrate especialistas com referências, para a garantia de um bom trabalho.
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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
(manutenção impressoras)
(ARLEY 6IEIRA .ERI     2OLAND
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
Vital - (31) 3383-2158/9979-4660 (Roland)
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

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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Boas-vindas aos novos associados
da ABIGRAF-MG

A

ABIGRAF-MG saúda seus novos associados: sejam bem-vindos e aproveitem as vantagens que a
Associação oferece.
Para ficar em dia com os acontecimentos da indústria gráfica de Minas Gerais, como cursos, eventos
e outras notícias do setor, acesse o site www.abigrafmg.com.br. Para esclarecimentos e sugestões, ligue
(31)3283-1616 ou envie e-mail para abigrafmg@abigrafmg.com.br

s Organizações MM Ltda. Me – Taiobeiras
s Belchior Paulino de Andrade Me – Patos de Minas
s Gráfica e Papelaria Fonseca & Mendes Ltda. – Salinas
s I.W. Gráfica e Editora Ltda. – Belo Horizonte
s Geraldo Esteves Pereira – Belo Horizonte
s Magnus Sistemas e Assessoria Ltda. – Belo Horizonte

A

Government Printing Office
(GPO), gráfica do governo
dos Estados Unidos, imprimiu
as fotos oficiais do presidente
Barack Obama e do vice-presidente Joe
Biden em uma Heidelberg Speedmaster
CD 102 quatro cores. As fotos serão
colocadas em mais de sete mil instalações federais em todo o país. No total,
serão impressas cerca de 130 mil fotografias. Além disso, a GPO produziu
um vídeo sobre este evento histórico,
que está disponível no site http://www.
gpo.gov/news/videos/video.htm, em três
tamanhos diferentes de exibição.
Segundo o release divulgado, esta
foi a primeira vez que a Casa Branca

fez a foto oficial de um presidente
de forma digital. “A foto foi passada
para o computador, transferida para as
chapas e impressa em uma impressora
quatro cores, que produz trabalhos de
alta qualidade. A foto do presidente foi
impressa em papel reciclado de uma
floresta sustentável”, diz o texto oficial.
“Estamos sempre trabalhando com a
mais moderna tecnologia. Seja impresso ou digital, nossos funcionários usam
a última tecnologia para oferecer aos
consumidores a maior qualidade disponível para um produto” conclui Bob
Tapella, da GPO.
Fonte: Assessoria de Imprensa
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Foto oficial de Obama numa Heidelberg
Speedmaster CD 102 quatro cores
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Vantagens não faltam para ser associado.
Estamos esperando você!
s Obter descontos na aquisição de SIDF
s Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar
soluções para os problemas específicos do setor gráfico
s Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário
s Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica
s Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,
o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais
s Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,
palestra e eventos promovidos pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
s Estar automaticamente associado à ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)
s Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo
pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)
s Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de
causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
s Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido
s Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,
obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”
s Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site
s Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai e Sesi-MG
s Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet
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(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br

R reflexão

A elegância do

comportamento

E

xiste uma coisa difícil de ser ensinada e que, talvez por isso, esteja cada vez mais rara: a elegância
do comportamento.
É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer um
simples obrigado diante de uma gentileza.
É a elegância que nos acompanha da primeira hora da
manhã até a hora de dormir e que se manifesta nas situações mais prosaicas, quando
não há festa alguma nem
fotógrafos por perto.
É uma elegância desobrigada.
É possível detectá-la nas
pessoas que elogiam mais
do que criticam. Nas pessoas que escutam mais do
que falam. E quando falam,
passam longe da fofoca, das
pequenas maldades ampliadas no boca a boca.
É possível detectá-la nas
pessoas que não usam um
tom superior de voz ao se
dirigir a frentistas, por exemplo. Nas pessoas que evitam
assuntos constrangedores,
porque não sentem prazer
em humilhar os outros.
É possível detectá-la em pessoas pontuais. Elegante é
quem demonstra interesse por assuntos que desconhece,
é quem presenteia fora das datas festivas, é quem cumpre
o que promete e, ao receber uma ligação, não recomenda
à secretária que pergunte antes quem está falando e só
depois manda dizer se está ou não está.
Oferecer flores é sempre elegante.
É elegante não ficar espaçoso demais.
É elegante fazer algo por alguém e este alguém jamais
saber o que você teve que se arrebentar para o fazer...

Porém, é elegante reconhecer o esforço, a amizade e as
qualidades dos outros.
É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar
ao outro.
É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos
informais.
É elegante retribuir carinho e solidariedade.
É elegante o silêncio, diante de uma rejeição... Sobrenome, jóias e nariz empinado
não substituem a elegância
do gesto.
Não há livro que ensine alguém a ter uma visão
generosa do mundo, a estar
nele de uma forma não arrogante.
É elegante a gentileza. Atitudes gentis falam mais que
mil imagens...
Abrir a porta para alguém
é muito elegante... Dar o
lugar para alguém sentar... É
muito elegante...
Sorrir sempre é muito elegante e faz um bem danado
para a alma...
Oferecer ajuda... É muito
elegante...
Olhar nos olhos ao conversar é essencialmente elegante...
Pode-se tentar capturar esta delicadeza natural pela
observação, mas tentar imitá-la é improdutivo.
A saída é desenvolver em si mesmo a arte de conviver,
que independe de status social: se os amigos não merecem uma certa cordialidade, os desafetos é que não irão
desfrutá-la.
*Pintor francês (1864-1901), autor do livro
Educação enferruja por falta de uso.
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A Encapa tem o
que você precisa:
atendimento, estoque,
variedade e preço.
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atendimento exclusivo ao gráfico
BH / Contagem
(31) 3198-3611
Juiz de Fora
(32) 3213-8082
novo site
www.encapa.com.br

