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E editorial

União de esforços,

trabalho reconhecido

Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais) e da ABIGRAF-MG
(Associação Brasileira da Indústria Gráfica – Regional Minas Gerais) para
o período 2004 a 2007. Voltei após ter presidido as entidades de 1998

a 2001. Meu retorno significou, pessoalmente, novos desafios. O cargo de presidente
confere responsabilidades, liderança e dedicação.
Estive à frente do SIGEMG e da ABIGRAF-MG com uma nova filosofia de
trabalho. Deleguei aos membros da diretoria maiores poderes de decisão, através
de um trabalho unido e coeso, em que pudemos promover grandes projetos e
ações voltadas para o desenvolvimento da indústria gráfica de nosso Estado.
As parcerias firmadas com o Sistema Fiemg e o Sebrae-MG significaram novos
avanços na área de gestão e aperfeiçoamento do empresário gráfico. Foram três
anos de grandes realizações. Mudar estilos, implantar modelos de trabalho e
trocar experiências foram fórmulas que ousamos experimentar e conseguimos
realizar com sucesso.
Cabe-nos, como dirigentes da ABIGRAF-MG, o importante papel de estarmos
inseridos no contexto da responsabilidade social, no sentido de que empresas e
entidades devem trabalhar juntas visando o desenvolvimento sustentável do setor.
O mercado gráfico de Minas é um dos mais competitivos do país. A ABIGRAFMG conta com quase duas mil empresas cadastradas que empregam aproximadamente 12 mil trabalhadores. O setor gráfico mineiro tem se equipado com novas
tecnologias que inovaram a área de impressão. Em Minas, por exemplo, o sistema
off-set se consolidou e a tecnologia digital já começa a ganhar parte do mercado.
Empregamos, produzimos, geramos renda. Pagamos impostos, honramos nossos

Jacks Ubiratan Bernardes de Faria - Presidente da ABIGRAF-MG / SIGEMG 2004-2007

H

á três anos, tomei posse com o presidente do SIGEMG (Sindicato das

compromissos, como cidadãos dignos, e amamos nossa pátria. Acreditamos e buscamos a realização de um ideal.
A posição de destaque que a ABIGRAF-MG e o SIGEMG ocupam hoje no
ras, às quais, respeitosamente, agradecemos. Temos história. Há mais de 70 anos foi
fundado um sindicato representativo, o SIGEMG, dando início a grandes mudanças
na mídia impressa. Imprimimos informação, conhecimento, vendemos, compramos, manifestamos repúdio e emoção. Fazemos parte de uma importante cadeia
produtiva. Buscamos a perfeição, a qualidade na arte de imprimir.
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cenário nacional foi fruto do trabalho de muitas pessoas brilhantes e empreendedo-

E editorial
Criamos, em 2005, sob a coordenação técnica da ABTG e do Senai/Cecoteg, o
Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero, com o propósito de premiar os melhores trabalhos de Minas Gerais. Inovamos na premiação e instituímos novas categorias.
Em 2007, o prêmio se consolidou no mercado, adquiriu respeito e credibilidade.
As empresas gráficas participantes sabem da importância do prêmio e comemoram
quando vencem. Saem na frente. É disso que precisamos, pois somos uma mola
impulsionada pelos novos desafios. Meu desejo é que o Prêmio Cícero perpetue-se
na história da ABIGRAF-MG.
Agradeço o comprometimento e o trabalho da diretoria executiva, do conselho
diretor da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, com quem tive o privilégio de trabalhar.
Agradeço por acreditarem e apoiarem os projetos e ações desenvolvidas durante
minha gestão.
Despeço-me manifestando minha gratidão aos ex-presidentes, aos funcionários
e colaboradores, que, com seu empenho e dedicação, contribuíram para nossa
evolução e crescimento. Convivi durante todos esses anos com companheiros que
passaram a ser amigos pessoais, confidenciando assuntos e, muitas vezes, recebendo bons e louváveis conselhos. Aprendi e renovei conceitos, buscando praticá-los
no dia-a-dia como presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG. Cito aqui uma
reflexão de Albert Einstein, físico alemão autor da teoria da relatividade: “Não
basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina
utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um
senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que
é moralmente correto”.
Aos meus sucessores, Rodrigo Velloso de Almeida, presidente da ABIGRAF-MG,
e Carlúcio Gonçalves, nosso vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, presidente do SIGEMG, e às diretorias eleitas para o triênio 2007/2010, desejo sucesso
e muitas realizações. Que o espírito do associativismo continue presente e fortaleça
cada vez mais as nossas entidades.
Em nome da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, gostaria, também, de agradecer
ao Sistema Fiemg, conduzido brilhantemente pelo nosso presidente Robson Braga
de Andrade, ressaltando seu constante apoio e atenção a todos os nossos esforços.
Sua persistência, competência, visão, habilidade política e incessante busca pelo
crescimento e desenvolvimento da indústria de Minas nos incentivam e inspiram
em nossa caminhada.
Agradeço ainda o apoio de todos os amigos e companheiros da indústria
gráfica, e, especialmente, à minha querida família, base de sustentação de minha
trajetória de vida.
cícero - novembro/dezembro 2007

O meu abraço a todos e que Deus ilumine a nossa jornada.
Muito obrigado!
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2004/2007

Relatório de Gestão

R relatório de gestão

Serviços e produtos
Durante a gestão 2004/2007, o presidente Jacks Ubiratan e sua diretoria
promoveram ações e serviços com o objetivo de colaborar para o crescimento
e desenvolvimento do mercado gráfico.

Contato com empresários gráficos foi permanente
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Consultorias

6

As consultorias de atendimento foram implantadas com
o propósito de atender as mais diversas áreas de negócios. Na
Consultoria de Fomento, técnicos na área de Gestão de Custos
e Orçamentos auxiliaram o empresário gráfico na administração
orçamentária de sua empresa. O atendimento foi feito via telefone ou pessoalmente, na sede da Associação, com agendamento
prévio.
A Consultoria de Informática contou com profissional qualificado para esclarecimento de dúvidas e suporte técnico para
os associados.
A ABIGRAF-MG também disponibilizou aos seus associados o serviço de Consultoria Jurídica Trabalhista e Tributária,
com realização de palestras de esclarecimento sobre leis e processos jurídicos. O objetivo continuou sendo o de oferecer mais
informações sobre a legislação vigente ao empresário gráfico,

facilitando o acompanhamento da contabilidade de sua empresa, além de criar um espaço para debate sobre as leis inerentes
ao setor.
As gráficas do interior receberam um serviço de consultoria
especializada, implantado pela Associação em 2005, com o
intuito de dar suporte na área de gestão.

Cursos
No mundo dos negócios, é importante estar sempre à
frente do mercado e preparado para enfrentar a concorrência,
mantendo-se atualizado com relação a novas tendências e tecnologias. Acreditando nisso, a ABIGRAF-MG promoveu uma
série de workshops, treinamentos e palestras para os associados
interessados.
Incentivando o ensino continuado, a Associação ofereceu os cursos de Gestão de Recursos Humanos, Gestão de

R relatório de gestão
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Curso de Informática – sede da ABIGRAF-MG
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Produção, Gestão Financeira, Gestão
Ambiental, Treinamento de Vendedores
e Manutenção de Equipamentos.
Para aqueles que buscavam aprendizado em informática, a escola instalada
no 1º andar da sede da ABIGRAF-MG
ensinou noções básicas de computação,
com o objetivo de realizar atividades rotineiras no trabalho. Jacks Ubiratan deu
continuação ao Curso de Informática,
implantado na gestão do seu antecessor, indicado para os empresários gráficos, com aulas gratuitas e extensivas aos
dependentes.
Já o Curso de Manutenção de
Máquina Gráfica Multilith, realizado
no Senai/Cecoteg em parceria com o
Sebrae-MG, teve o objetivo de ofere- Curso de Manutenção e Mecânica para máquinas Multilith
cer às micro e pequenas empresas as
seus equipamentos, assim como ensinou noções de mecânica
instruções básicas de mecânica preventiva e corretiva no
que podem resolver diversos problemas técnicos. Com o curso,
uso da máquina gráfica Multilith. O curso, com duração
a intenção foi abaixar os custos com consertos e aumentar a
de um mês, também foi disponibilizado para os associados
capacidade de produção, já que as horas ociosas das máquinas
do interior, de acordo com a programação prevista de cada
tendem a diminuir.
sindicato.
Todos os treinamentos, palestras, fóruns e consultorias
Na mesma área de mecânica, a Associação realizou o Curso
realizados pela ABIGRAF–MG foram disponibilizados no
de Manutenção e Mecânica de Máquinas e Equipamentos
site da Associação. Assim, aqueles que não estiveram presentes
Gráficos. Diferente de se concentrar em uma máquina, esse
puderam acompanhar o processo e/ou os resultados do evento,
curso ofereceu aos participantes o conhecimento a respeito
através de matérias, documentos e fotos.
dos programas técnicos de manutenção preventiva para todos

R relatório de gestão
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A insalubridade foi tema discutido em plantão da ABIGRAF-MG

Plantões

Atendimento Odontológico

Para manter em pauta as questões do setor, foram
realizados plantões de esclarecimento voltados para os
empresários da indústria gráfica, com importantes informações sobre os temas de interesse do setor, como procedimentos das áreas trabalhista, jurídica e fiscal. As parcerias firmadas com fornecedores objetivaram buscar novos
conhecimentos e tecnologias aplicadas para o crescimento
do setor.

A preocupação com a saúde não fica de lado: os associados da ABIGRAF-MG e do SIGEMG que estão em dia com
suas contribuições associativas e sindicais têm acesso gratuito
a serviços odontológicos, estendidos aos seus dependentes.
O Consultório Odontológico é uma parceria firmada com o
Sistema Fiemg em 2003 e continua atendendo a emergências,
serviço de profilaxia (limpeza), restaurações plásticas (amálgamas, resina) e encaminhamento para os serviços especializados.
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Associados têm acesso a serviços odontológicos
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Projetos

A

Associação Brasileira da Indústria Gráfica de Minas,
ABIGRAF-MG, desenvolveu na gestão vários projetos, sempre com objetivo de proporcionar crescimento para os empresários gráficos e, conseqüentemente, para o mercado. As iniciativas fizeram parte da

GEOR (Gestão Estratégia Orientada para Resultados) do setor
Gráfico, uma parceria entre Sebrae-MG, Fiemg (Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais), sindicatos das indústrias
gráficas do interior, SIGEMG e ABIGRAF-MG, que, juntos,
realizaram ações de fomento e desenvolvimento do setor.

Plantões sobre projeto Prograf

Projeto Indústria Gráfica

Palestras aos empresários gráficos do interior

* Prograf – Implantação, Consultoria e Treinamento de
Sistemas e Gestão – Este importante projeto conseguiu
realizar ações de conscientização do empreendedorismo,
sobre a importância do correto gerenciamento de custos e o
procedimento adequado da formação dos preços de venda.

9
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Dentro da GEOR, uma das principais preocupações é fortalecer a imagem do setor. Uma ação importante neste sentido
foi a criação, em 2005, do Projeto Indústria Gráfica. O objetivo
principal é instituir mecanismos de incentivo à indústria gráfica,
com foco na ampliação do acesso das empresas à tecnologia, ao
crédito, à capacitação de mão-de-obra e aos mercados.
O projeto, desenvolvido com os parceiros Sebrae-MG,
Senai/Fiemg e sindicatos do setor gráfico, recebeu quase R$2
milhões em investimentos. A ação foi implementada nas empresas gráficas das cidades de Barbacena, Belo Horizonte,
Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete
Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Varginha. As metas do projeto
são aumentar o volume físico de vendas em 5% e os postos de
trabalho em 10% até dezembro de 2007.

R relatório de gestão
Ele foi implantado em três etapas: Administração de Custos
e Gestão de Empresa Gráfica, Sistematização e Controle, e,
por fim, Revisão e Acompanhamento. O Prograf teve como
objetivo aumentar a competitividade da Indústria Gráfica
no mercado, com o estabelecimento de um método lógico
para cálculos de orçamentos e uma política de preços mais
competitivos. Além disso, visou aumentar a rentabilidade
do lucro previsto e minimizar a concorrência predatória.
* Programa de Gestão da Qualidade na Indústria Gráfica –
O alvo deste programa foram as micro e pequenas empresas
que não utilizam a metodologia ISO, direcionada principalmente às empresas de maior porte. Dessa forma, o objetivo
é oferecer um programa de qualidade que busque o controle
financeiro, a aplicação de programas relacionados à segurança, à saúde ocupacional e à racionalidade na administração.
Para isso, o programa discute a importância do atendimen-

cícero - novembro/dezembro 2007

Fornecedores
promoveram
palestras aos
associados
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to ao cliente, do controle dos processos de produção e da
qualidade, e do direcionamento estratégico da empresa.
Também propõe a implantação do programa 5S (método de
organização e otimização de atividades) e o estabelecimento
de princípios da qualidade.
O principal objetivo do programa, além de aumentar o
padrão de qualidade dos serviços gráficos, é criar um ambiente
saudável de trabalho. Com isso, acredita-se que a capacidade
de produção das empresas vai aumentar, assim como a rentabilidade do lucro previsto.
* Formação de consultores de serviços gráficos digitais
e off-set – Neste projeto, foi desenvolvido um curso voltado especialmente para aqueles que já atuam no mercado
gráfico, oferecendo uma oportunidade de reciclagem e aprimoramento. O objetivo é ampliar os conhecimentos sobre
custos e orçamentos, além de informar sobre os substratos

R relatório de gestão
e insumos existentes no mercado. O curso é também uma
oportunidade para empresários que querem conhecer as
novas tecnologias do setor, como a impressão digital, que
desponta como forte concorrente do off-set. O conteúdo
tem foco também na ética comercial e comportamental dos
consultores que atuam no mercado.
* Programa de Educação Ambiental, Segurança e Saúde
Ocupacional na Indústria Gráfica do Estado de Minas Gerais
– Ações de conscientização foram desenvolvidas com o objetivo de informar e orientar empresários gráficos,
técnicos e colaboradores do setor sobre a importância e as consequências de uma produção com foco
na qualidade ambiental e no ambiente de trabalho
seguro e saudável.

gráfico, ampliar o panorama da gestão e facilitar a busca e
solução de problemas nas empresas gráficas. Três instituições, Sebrae-MG, ABIGRAF-MG e Senai/Cecoteg uniramse para a produção do documento, uma ação fundamental
para que o planejamento de outros projetos seja feito com
segurança e adequação. O Diagnóstico foi realizado de
agosto a dezembro de 2005, por meio de uma empresa terceirizada. Além de focalizar diversos municípios do estado
de Minas Gerais, o documento reuniu a participação de
1.200 empresas associadas ao SIGEMG.

Grave bem este movimento.

Além de todos esses projetos, a ABIGRAFMG também realizou o Planejamento Estratégico
Setorial, com o objetivo de fazer um balanço das
ações realizadas pelo setor, estipulando metas a
serem alcançadas em curto, médio e longo prazo.
No planejamento, foi possível verificar se houve
aumento de faturamento e capacidade de produção do setor, assim como do número de empregos
gerados. Pôde-se avaliar, também, se houve um
aumento na qualidade e na competitividade das
empresas, e quanto o parque gráfico investiu em
novas tecnologias. Dessa forma, foi possível fazer
um diagnóstico do mercado e tentar identificar,
sob um ângulo setorial, quais características impedem ou colaboram para o crescimento.
* Diagnóstico das Indústrias Gráficas de Minas
Gerais – O documento foi elaborado com o
objetivo de conhecer as necessidades do setor

En
tr
ad
a

de e
conomi a

Sa
ída d
e qualid ade

Conheça o CTP. Um processo de
gravação direto na chapa, sem
fotolito. A qualidade de impressão
que o seu trabalho exige, com custo
reduzido.
CTP Laser Plus. Qualidade para gravar.
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* Projeto Calculadora Gráfica – Em parceria com
o Sebrae-MG, a ABIGRAF-MG desenvolveu um
programa de cálculo de custo para ser usado em
computadores portáteis do tipo Palm Top. O software é direcionado às micro-empresas que não
possuem computador, e permite a elaboração de
orçamentos utilizando uma metodologia básica,
acessível e prática. A ferramenta apresenta facilidade de treinamento e uso, dispensando o conhecimento específico sobre ambientes operacionais
e o uso de outros programas (anti-vírus, antispy,
softwares de backup, entre outros).

R relatório de gestão

Prêmio de Excelência
Gráfica Cícero
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onsiderado o maior prêmio de qualidade gráfica do
Estado de Minas Gerais, o Prêmio Cícero foi criado
pela ABIGRAF-MG em 2005. O objetivo da premiação é estimular o mercado e valorizar a produção
gráfica mineira, oferecendo uma oportunidade para as empresas
do setor mostrarem seus trabalhos e conquistarem projeção
regional e nacional. O Cícero também premia os talentos das
agências de publicidade e comunicação e os fornecedores de
materiais e insumos gráficos mais indicados pelas empresas
inscritas ao prêmio. É um evento consolidado que movimenta
todo mercado gráfico mineiro.
A responsabilidade técnica da premiação é do Senai/Cecoteg
e da ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica), que,
desde 1990, organiza o Prêmio Fernando Pini de Excelência
Gráfica, realizado em âmbito nacional. O prêmio, nas três
edições, recebeu apoio dos Sindicatos das Indústrias Gráficas de
Juiz de Fora, Montes Claros, Sul de Minas, Uberaba, Uberlândia

e Varginha, da AMP (Associação Mineira de Propaganda), do
Sinapro-MG (Sindicato das Agências de Propaganda no Estado
de Minas Gerais), do Clube da Criação Publicitária de Minas
Gerais e da Abap-MG (Associação Brasileira de Agências de
Publicidade de Minas).
Na 2ª. edição, foi criado o “Grand Prix”, apontado pela
coordenação como o “Oscar” do Prêmio. Nesta modalidade,
os três finalistas de cada categoria concorrem ao prêmio de
destaque de Melhor Impressão, Melhor Acabamento Editorial
e Melhor Acabamento Cartotécnico.
Valorizar os profissionais da indústria gráfica, os produtos
e o mercado gráfico mineiro, premiando aqueles que trabalham
na busca da qualidade, do profissionalismo e na perfeição gráfica são os reais objetivos do prêmio. No ano de 2007, o Prêmio
Cícero chegou a sua terceira edição e superou a quantidade de
inscrições em relação aos anos anteriores. Somadas as três edições, foram inscritas mais de 700 peças em 34 categorias.

R relatório de gestão

Prêmio Cícero
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2005 - 2006 - 2007

R relatório de gestão

Comunicação

A
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s gráficas fazem parte da indústria da comunicação, que concentra parte de seus negócios na mídia
impressa. As empresas do setor lidam diariamente
com produtos que pretendem comunicar alguma
coisa, e nessa experiência diária é possível perceber como o
papel da comunicação é essencial para qualquer organização.
Logo, a ABIGRAF-MG entende a importância de possuir
mecanismos próprios de comunicação, que funcionem como
ponte entre Associação e associados.
Uma dessas formas de mediação é o jornal periódico “O
Cícero”, reativado em 2005. Com tiragem de 3.000 exemplares, distribuídos em todo território mineiro, a publicação é
importante para divulgar informações técnicas, comerciais e
sociais de interesse do setor gráfico.
Outro veículo importante é o site, que passou por uma
reformulação para melhorar o canal de informações na rede.
Além de o domínio ter sido alterado, o layout ficou mais acessível, melhorando a navegação e busca do internauta. A principal
mudança aconteceu na organização das informações: a disposição dos textos foi repensada e houve diminuição do espaço para
banners e imagens, na tentativa de deixar a página mais limpa.
Dessa forma, a navegação tornou-se mais simples e rápida.
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Parceiros

Sebrae
O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), é um grande parceiro, atuando ao lado ABIGRAFMG há muitos anos. Desde 1972, a instituição trabalha pelo
desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno porte.
O Sistema Sebrae busca criar, por meio de vários mecanismos
(capacitação, mobilização, disseminação do empreendedorismo e do associativismo, entre outros), um ambiente radicalmente favorável à sustentabilidade e a ampliação dos pequenos
negócios. As micro-empresas gráficas são uma parte importante da ABIGRAF-MG, o que mostra a grande importância das
ações do Sebrae nesse sentido. A instituição também foca na
capacitação dos empresários e já desenvolveu muitos eventos
nesse sentido em parceria com a Associação.

Fiemg
A Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais) também está ao lado da Associação em diversos projetos. Com o objetivo de construção de uma indústria ainda
mais forte e competitiva, a Federação tem investido e apoiado
diversas ações do SIGEMG e da ABIGRAF-MG, contribuindo
para desenvolver cada vez mais a indústria gráfica.

Senai/Cecoteg
A ABIGRAF-MG é co-gestora do Cecoteg (Centro de
Comunicação, Design e Tecnologia Gráfica do Senai-MG).
O centro, integrante do Sistema Fiemg, atua há 30 anos e é
referência na qualificação profissional, na pesquisa e no apoio
tecnológico ao setor gráfico do Estado.
Além dos cursos de qualificação profissional na área
gráfica, o Senai/Cecoteg abriga também a Escola de Design
e Artes Gráficas, que forma técnicos desde 2004. Por ano,

novos contatos. Três dessas entidades parceiras são muito especiais para a ABIGRAF-MG. Além do apoio institucional, elas
desenvolvem projetos em conjunto com a Associação e promovem ações de fomento para a indústria gráfica.

mais de 600 estudantes passam pela escola. Já os cursos de
Aprendizagem, que englobam Aprendizagem Industrial e
Iniciação Profissional Gráfica (ênfase em Serigrafia), formam
150 aprendizes anualmente.
O centro também oferece 19 cursos de Aperfeiçoamento
Estratégico, na área de Equipamentos e Processos e Novos
Softwares. Juntos, estes cursos formam cerca de dois mil profissionais, inseridos no mercado e com o foco nas demandas da
Indústria Gráfica.
O Senai/Cecoteg, em parceira com a ABIGRAF-MG,
também leva treinamento sobre procedimentos técnicos e
administrativos ao interior, por meio do Programa Tecgraf.
Essa era uma demanda constante dos associados, que agora
estão sendo atendidos pelo centro. Em 2004, 71 gráficas
foram atendidas em 21 cidades, envolvendo, ao todo, 16 sindicatos e associações.
O Senai/Cecoteg também atende a demandas do mercado,
que vão desde a consultoria tecnológica até a criação de identidade visual para empresas, produtos e campanhas. Além disso,
o centro possui um curso profissionalizante gratuito, que atende
a 60 adolescentes.

Fornecedores
Durante a gestão 2004/2007, os fornecedores da
indústria gráfica estiveram presentes nos eventos e ações
desenvolvidas pela ABIGRAF-MG e pelo SIGEMG.
Palestras, confraternizações, encontros, caravanas,
a revista “O Cícero”, o Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica Cícero, entre outros, contaram com importantes
parcerias de empresas que colaboram no crescimento e
desenvolvimento da indústria gráfica de Minas Gerais,
através de inovações e tecnologias de seus produtos.
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N

a base de criação da ABIGRAF-MG está a valorização do trabalho conjunto e da união para alcançar
objetivos. É por isso que a Associação estima tanto
seus parceiros e procura cada vez mais estabelecer

R relatório de gestão

Parcerias firmadas com
Fiemg - Senai/Cecoteg - Sebrae-MG

Sala de aula Senai/Cecoteg
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Evento realizado no auditório do Senai/Cecoteg
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Palestras com temas de interesse do setor, com apoio do Sebrae-MG

R relatório de gestão

ABIGRAF-MG
promove caravanas
participaram dos seguintes eventos: 13º Congresso Brasileiro da
Indústria Gráfica – CONGRAF, na cidade de Recife/PE, em outubro de 2005; FIEPAG – Feira Internacional de Papel e Indústria
Gráfica, na cidade de São Paulo/SP (Anhembi), em março de 2005;
e EXPOPRINT, na cidade de São Paulo/SP, em junho de 2006.
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O 13º CONGRAF foi um dos eventos prestigiados em 2005
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N

a gestão 2004/2007, a ABIGRAF-MG e o SIGEMG,
com o apoio do Sebrae-MG e da Fiemg, promoveram
caravanas para participação em eventos. Os empresários gráficos puderam conhecer novidades e discutir
assuntos técnicos e gerenciais do setor gráfico brasileiro. Eles

R relatório de gestão

Atuação política em defesa dos
direitos da indústria gráfica

U

m dos principais objetivos da ABIGRAF-MG é
unir o setor gráfico para lutar politicamente por
melhorias da indústria e estimular a participação
dos associados nas resoluções jurídicas que interferem na área. Para isso, a Associação realiza vários encontros e
palestras para discutir temas como relações trabalhistas, serviços
de consultoria jurídica, relações associativas, emissão de notas
fiscais e outros temas.

Reuniões do Conselho
Diretor e Consultivo
da ABIGRAF-MG
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Palestras de esclarecimento
aos associados
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Embala Minas

E

m 2007, a ABIGRAF-MG e o SIGEMG juntamente
com o Senai/Cecoteg participaram do Embala Minas.
O evento recebeu 7.200 visitantes profissionais, que
puderam conhecer os estandes de 160 expositores e
geraram R$ 367 milhões em negócios. Juntamente com a feira,
aconteceu o Minas Expograf, que reuniu compradores, técnicos
e fornecedores do setor de artes gráficas, com apresentação
de um ciclo de palestras e cursos sobre as atuais condições da
indústria gráfica mineira.

Semana de Artes Gráficas

A atual gestão promoveu, em parceria com o Senai/Cecoteg, as 4ª, 5ª e 6ª edições da
Semana de Artes Gráficas e os 6º e 7º Seminários de Tecnologia Gráfica e Design,
voltados para a melhoria da capacitação técnica e de gestão da indústria gráfica

Fóruns Empresariais foram realizados durante as Semanas de Artes
Gráficas, com atividades voltadas para a atualização de empresários e
gestores da indústria gráfica
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Jantar de confraternização em 2005

1º Churrasco de Confraternização dos Empresários Gráficos de Minas Gerais-2006
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C confraternizações

Notícias
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ABIGRAF-MG/SIGEMG
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MINAS GERAIS

N notícias abigraf-mg/sigemg

Lançamento da Embala Minas 2008

A

VI Feira Internacional de Embalagens – Embala Minas
2008 foi lançada no dia 2 de outubro. Representantes
da ABIGRAF-MG, SIGEMG (Sindicato das
Indústrias Gráficas no Estado de Minas Gerais), do
Sinpapel (Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão do
Estado de Minas Gerais) e do Simplast (Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Estado de Minas Gerais) receberam os
convidados na sede da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais), em Belo Horizonte.
A Embala Minas 2008, promovida pela Greenfield Business
Promotion, será realizada de 8 a 10 de abril do próximo ano, no
Expominas, e conta com importante apoio do Sistema Fiemg. A
expectativa é de que a próxima edição supere a feira deste ano, que
recebeu 7.200 visitantes profissionais nos 160 estandes de expositores
e gerou R$ 367 milhões de negócios. A L&C Eventos, representante
da Greenfield em Belo Horizonte, já está comercializando os estandes para a feira, com um grande número dos espaços já fechados.

Expectativa é que a Embala Minas 2008 supere as edições anteriores

CURSO Técnico
de DESIGN

CURSO TéCNICO EM

DESIGN

EM COMUNICACÃO

GRÁFICO

GRÁFICA

SOBRE O CURSO
Quem trabalha com design experimenta algumas formas diferentes de
produção. Seleciona as soluções mais eficientes e se concentra nelas,
aperfeiçoando-as. A idéia escolhida é aprimorada, até que seja viável a

SENAI /
CECOTEG

produção do trabalho. Podem finalizar os projetos de marcas; de materiais como
cartões de visita, papel timbrado; montar e finalizar projetos das embalagens;
dos cartazes; dos folhetos dentre tantos outros, ao produzi-los têm em vista os
custos para atender o cliente e o mercado.

FAcA JÁ
SUA INSCRIcaO

ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL/MERCADO DE TRABALHO
Indústrias gráficas e de comunicação, agências de publicidade, escritórios de
design, órgãos públicos, bureaus de pré-impressão e provedores de internet.
HORÁRIO DO CURSO

turmas manhã, tarde e noite

Manhã (08:00 às 12:30), Tarde (13:30 às 17:50) e
Noite (18:10 às 22:30) – com aulas aos sábado

tel: 31 3482 5635

Rua Santo Agostinho, 1717 - Horto - BH/MG

NÚMERO DE VAGAS
34 por turno
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SENAI/CECOTEG - Tel: 31 3482-5635
Rua Santo Agostinho, 1717 - Horto - BH/MG
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inscrições abertas
1º semestre / 2008

N notícias abigraf-mg/sigemg

Novo retrato na galeria de ex-presidentes

A

galeria dos ex-presidentes da ABIGRAF-MG,
localizada no 7º andar da sede da Associação,
recebeu mais um retrato em 10 de setembro: o do ex-presidente e vereador da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Carlúcio Gonçalves. A solenidade foi dirigida pelo presidente da ABIGRAF-MG e do
SIGEMG, Jacks Ubiratan Bernardes de Faria, com a presen-

ça de ex-presidentes e diretores das entidades, empresários
gráficos e autoridades.
Carlúcio Gonçalves é vice-presidente do SIGEMG e
presidente do Conselho Consultivo da ABIGRAF-MG. Ele
assumiu a cadeira de vereador na Câmara Municipal de Belo
Horizonte em fevereiro de 2007 e assumirá novamente a
presidência do SIGEMG na gestão 2007/2010.

Carlúcio Gonçalves discursando na cerimônia

Carlúcio Gonçalves, Jacks Ubiratan e Deputado Estadual
Sebastião Costa
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Luiz Carlos Dias Oliveira, Carlúcio Gonçalves e jornalista
José Lara

Salustiano Puresa Filho, Geraldo César M. Simões, Carlúcio
Gonçalves, Rodrigo Velloso de Almeida, Ildeu da Silveira e
Silva, Marcone R. Fagundes, Olavo Machado Júnior, Jacks
Ubiratan B. Faria e Edson G. de Sales
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Jacks Ubiratan, Marcone Fagundes, Carlúcio Gonçalves,
Rodrigo Velloso e Carlos Alberto Rangel Proença

Carlúcio Gonçalves e família: filhos Victor Hugo e Luciana,
esposa Jeannete Oliveira Gonçalves

N notícias abigraf-mg/sigemg

Vencedora do Prêmio Cícero 3ª edição

é finalista do Fernando Pini

A

Vicente de Paula (segundo da esq. para a dir.) e sua esposa
Egínea, durante a entrega do Prêmio Cícero
vação para continuar concorrendo. Neste ano obteve um excelente resultado: a Primacor foi a empresa de maior destaque da
noite de premiação ao receber sete troféus de excelência gráfica.
“Esperamos que em 2008 as empresas vencedoras do Prêmio
Cícero inscrevam suas peças no Fernando Pini, promovendo
seus nomes nesse importante e respeitado concurso nacional”,
finaliza Vicente.
A participação da Primacor na grande festa do 17º Prêmio
de Excelência Gráfica Fernando Pini, no dia 27 de novembro,
em São Paulo, consolida a legitimidade do processo de julgamento dos concorrentes ao Prêmio Cícero, coordenado pelo
Cecoteg/ABTG: credibilidade dos jurados, da auditoria e todo
conjunto que se traduziu em alegria e satisfação das empresas
ao serem contempladas com o troféu de excelência gráfica em
Minas Gerais.
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Primacor Gráfica e Editora Ltda., associada da
ABIGRAF-MG, é uma das cinco finalistas da
Categoria 06.10 – Promocional/Calendário de Mesa,
do 17º Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica
Fernando Pini – 2007, promovido pela ABIGRAF Nacional e
pela ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica). A peça
produzida pela Primacor que concorre ao prêmio é o “Calendário
Alglogold Ashanti 2007/2008”, da Nutcase Propaganda e
Publicidade Ltda. O trabalho foi vencedor do Prêmio Mineiro
de Excelência Gráfica Cícero – 3ª Edição/2007.
A ABIGRAF-MG, ao criar o Prêmio Cícero, em 2005, teve
como principal objetivo fomentar o mercado gráfico mineiro,
valorizando os produtos impressos no Estado. A cada ano, o número de inscrições ao Prêmio tem aumentado, demonstrando a
credibilidade alcançada junto às empresas gráficas, em que a competitividade pela qualidade dos serviços é fator determinante.
Em cada edição, o regulamento tem se adequado às necessidades levantadas. As peças inscritas têm apresentado novos
recursos de impressão, qualidade gráfica e criatividade, confirmando a preocupação do empresariado gráfico com a produtividade e a excelência nos processos de impressão e acabamento,
visando atender às demandas de um mercado cada vez mais seletivo. Tudo isso significa um tempo de novas idéias e a conscientização de que Minas Gerais tem competência para competir em
condições de igualdade com os demais estados do país.
“Ainda estamos comemorando”, comentou Vicente de Paula
A. Dias, da Primacor Gráfica Editora. Vicente tem participado
desde a primeira edição do Prêmio, em 2005, e o fato de não
ter sido premiado em 2006 talvez tenha sido a grande moti-

S senai/cecoteg

8º Integra: reciclando e

aperfeiçoando profissionais

Palestras diversas abordaram as inovações nas áreas de design e artes gráficas

O

Senai/Cecoteg – Centro de Comunicação, Design
e Tecnologia Gráfica – realizou, de 22 a 24 de
outubro, em sua escola, o 8º Integra – Seminário
de Design e Tecnologia Gráfica. O evento proporcionou inserção digna e competitiva entre os profissionais que
buscam formação dinâmica e aprofundada dos processos de
produção do Design e das Artes Gráficas do mercado mineiro.
As palestras reuniram uma média de 200 participantes por
dia e as 15 oficinas tiveram participação de cerca de 150 pessoas. Profissionais de renome no mercado foram responsáveis
pelas atividades, abordando as inovações e melhorias tecnológicas nas áreas de Design e Artes Gráficas. O 8º Integra contou
ainda com a presença de representantes de empresas, fornecedores, sindicatos profissionais de agências, gráficas e empre-

sas de pré-impressão, além de alunos dos cursos técnicos de
Design Gráfico e Artes Gráficas, de Publicidade e Propaganda,
Produção Editorial e Comunicação Social.
Anteriormente, o evento acontecia durante cinco dias e
contava com o Seminário de Tecnologia Gráfica e Design paralelamente à Semana de Artes Gráficas. Reformulado, recebeu o
nome Integra, simbolizando a integração dos empresários com o
foco de atuação do Cecoteg, uma unidade operacional de qualificação técnica que busca, além da formação, a reciclagem e o
aperfeiçoamento dos profissionais do setor gráfico e de design.
A participação no evento foi gratuita, os ingressos foram
trocados por doações de alimentos e livros. Foram recolhidos
529 quilos de alimentos e 73 livros, doações revertidas por uma
comissão da escola para as entidades sociais.

Credigraf recebe título
de honra ao mérito
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Presidente da Credigraf, David da Silva Júnior,
recebeu o “Diploma de Honra ao Mérito” em
reunião solene realizada no dia 17 de setembro, na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
O título foi entregue pelo vereador Carlúcio Gonçalves,
presidente eleito do SIGEMG para a gestão 2007/2010.
Estiveram presentes ao evento os membros da Diretoria, do
Conselho Administrativo e Fiscal da Cooperativa, colaboradores, políticos, empresários gráficos, amigos e familiares.

David Júnior recebe homenagem de Carlúcio Gonçalves
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Eleitas novas diretorias da

ABIGRAF-MG e do SIGEMG
Em 29 de outubro, foram realizadas as eleições para as novas diretorias da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
para o triênio 2007/2010. O processo eleitoral transcorreu dentro da normalidade, com a participação de
associados e sindicalizados das entidades. As novas diretorias serão empossadas no dia 26 de novembro.

ABIGRAF-MG
Presidente
Rodrigo Velloso de Almeida
1º Vice-Presidente
Luiz Carlos Dias Oliveira
2º Vice-Presidente
Vicente de Paula Aleixo Dias
1º Tesoureiro
Carlos Lúcio Gonçalves
2º Tesoureiro
Salustiano Puresa Filho
1º Secretário
Geraldo Cézar Miranda Simões
2ª Secretária
Marilene de Souza Freitas
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Diretoria
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Ademir Jorge Marinho
Ailton Pinto de Carvalho
Carlos Alberto Rangel Proença
Carlos Alberto da Rocha Castro
Carlúcio Santos Rajão
Celso Silva
David da Silva Junior
Eduardo José Lacerda do Nascimento
Gillian Alves da Costa
Hilário do Couto Gonçalves
Jacks Ubiratan Bernardes de Faria
Jander Rosa Moreira
Jeannete C. de Oliveira Gonçalves
João Coelho Vaz da Silva Lopes
José Cezário de Albuquerque
José Lucílio da Silva
José Orlando Pinto da Cunha
José Ribamar Chaves Cruz
José Soares Sobrinho
Luciano Rodrigues Siqueira
Luiz Guilherme Morato de Lara
Marco Antônio de Pádua Faria

Marcone Reis Fagundes
Maria Júlia Mota de Andrade
Max André de Souza Figueiredo e Mota
Oscar Teixeira Lima
Rafael Pinto Nogueira
Ricardo de Lara Campos
Rivaldávio Rosa Pereira
Rogério Bregalda
Rogério Gomes Resende
Ronaldo Alves Martins
Ronaldo Fonseca
Sérgio Augusto Picoli
Sérgio dos Santos
Vânia Auxiliadora do Carmo
Wellington dos Santos Ferreira

Diretoria Suplente
Fausto Luiz Tameirão Diniz
Ronaldo Vieira
Frederico Magno Duarte Tavares
Henrique Aleixo Dias

Conselho Fiscal Efetivo
José Hélcio da Silveira
Luiz Fernando Martins Lazafá
Marcos Vinícius Faria

Conselho Fiscal Suplente
Alberto Rodrigues da Silva Filho
Marcos Pereira de Souza
Geraldo Magela Sodré

SIGEMG

1º Tesoureiro
Salustiano Puresa Filho
2º Tesoureiro
Marcus Vinícius Faria
1º Secretário
Geraldo Cézar Miranda Simões
2ª Secretário
José Hélcio da Silveira

Diretoria Plenária
Antônio Joarês de Castro
Rogério Lima de Oliveira
Adriana Figueiredo de Carvalho
Wellington dos Santos Ferreira
Márcio Flávio Álvares Cruz
Ricardo de Lara Campos
Mauro Nunes Pereira

Conselho Fiscal Efetivo
José Orlando Pinto da Cunha
Oscar Teixeira Lima
Vicente de Paula Aleixo Dias

Conselho Fiscal Suplente
Baltazar dos Reis
Flávio Lúcio Ribeiro Greco
Joaquim Alves Sobrinho

Delegados
representantes
junto à Fiemg
Efetivos

Presidente
Carlos Lúcio Gonçalves
1º Vice-Presidente
Rodrigo Velloso de Almeida
2º Vice-Presidente
José Geraldo Raposo

Carlos Lúcio Gonçalves
Rodrigo Velloso de Almeida

Suplentes
Luiz Carlos Dias Oliveira
Marcone Reis Fagundes

P panorama

Diretoria, associados e sindicalistas
participaram ativamente da eleição

Empresários gráficos de
Belo Horizonte, Contagem,
Divinópolis, Lagoa Santa,
Sabará, Santa Luzia,
Sete Lagoas e Vespasiano
compareceram às eleições
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Rodrigo Velloso
(ABIGRAF-MG) e
Carlúcio Gonçalves
(SIGEMG),
presidentes eleitos para
a Gestão 2007/2010,
com diretores e
associados

História de sucesso em luta

pelo setor gráfico mineiro
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nascimento da Associação Brasileira da Indústria
Gráfica de Minas, Abigraf-MG, está intimamente ligado à história do Sindicato das Indústrias
Gráficas no Estado de Minas Gerais, o Sigemg.
A Associação surgiu do desejo de um grupo de empresários
gráficos, que possuíam ligação com a organização sindical, em
se unir para lutar pelas causas do setor.
O Sigemg foi fundado em 31 de outubro de 1934. Na
década de 60, fez parte de um movimento nacional de valorização e modernização do setor, que culminou na criação do Grupo
Executivo da Indústria de Papel e Artes Gráficas, Geipag, e o
Primeiro Congresso da Indústria Gráfica, em Águas de Lindóia,
São Paulo. Importantes nomes que passaram pela presidência do
sindicato no período de 1935 a 1974: Hugo de Oliveira Jacques,
Nylton Moreira Velloso, Ildeu de Castro, Luiz Carlos Ribeiro e
Sebastião Lessa Azeredo.
Paralelamente à atuação sindical, muitos empresários gráficos
ligados ao Sigemg sentiam a necessidade de se unir para defender suas causas e ajudar a indústria a se desenvolver. Com a certeza de que a participação conjunta era a melhor forma de alcançar
objetivos, em 20 de maio de 1967 nascia a Associação Mineira
da Indústria Gráfica, Amigraf. Dois anos depois, no dia 21 de
março de 1969, ela se transformou na Abigraf-MG, regional
da recém-criada Associação Brasileira da Indústria Gráfica.
A partir daí, assumiram a presidência da Associação e a luta
por um setor participativo: Carlos Alberto Rangel Proença,

Sidney Sebastião Lázaro de Morais, José Ribamar Chaves Cruz,
Ildeu da Silveira e Silva, Marcone Reis Fagundes, Luiz Carlos
Dias Oliveira, Jacks Ubiratan Bernardes de Faria, Carlos Lúcio
Gonçalves e novamente Jacks Ubiratan Bernardes de Faria.
A Associação cresceu e se desenvolveu, junto com o mercado
gráfico de Minas, um dos mais competitivos do país. Atualmente,
a Abigraf conta com 2 mil associados que empregam aproximadamente 12 mil trabalhadores. O setor em Minas Gerais é 90%
composto por empresas de micro e pequeno porte, que representam
10,8% dos estabelecimentos do país. As gráficas geram 15 mil
empregos diretos no Estado. No Brasil, estima-se que o mercado
gráfico fature cerca de R$ 3 bilhões por ano, sempre trabalhando sob
demanda e seguindo o ritmo da economia brasileira. A área tem se
equipado com novas tecnologias que inovaram a área de impressão.
Em Minas, por exemplo, o sistema offset se consolidou e a tecnologia digital já começa a ganhar grande parte do mercado.
Atualmente, a Abigraf-MG está instalada em sede própria, onde também funcionam o consultório odontológico e a
cooperativa de crédito (Credigraf). A Associação faz um trabalho
consistente no desenvolvimento de ações de fomento e apoio à
indústria gráfica de Minas.
Muita coisa mudou desde a década de 30, quando o sindicato foi criado. Mas a base ideológica que existia na criação
da Associação continua a mesma: a certeza de que a união de
idéias, recursos, esforços e trabalho é o melhor caminho para
estabelecer um mercado saudável, forte e competitivo.

Congressos, exposições, cursos e diversos
outros eventos marcam a história da
ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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Nas fotos, momentos diversos
do III Congresso Brasileiro da
Indústria Gráfica, em 1969

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
“É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro
de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos
de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender sua
duração, pois a vida está nos olhos de quem sabe ver.”
Gabriel Garcia Marquez

A lâmpada queimada
clamando da venda do produto que não deu certo e se mostra triste. Mas está esquecido das dezenas de bênçãos que
brilharam durante todo o ano para nós. Você está fixando
seu olhar na única lâmpada que não iluminou nada.
Não há dúvida de que acharemos, no balanço das nossas vidas, diversas ocorrências que nos infelicitam. Podemos
chegar a sentir como se o mundo ruísse sob os nossos pés.
Porém, a maior tristeza que pode se abater sobre a
criatura, multiplicando dificuldades, é o mau aproveitamento das oportunidades que a vida lhe concede, para
evoluir e brilhar.
Meditemos sobre isso e descubramos as centenas de
lâmpadas que brilham em nossos caminhos.
Lembre-se sempre: ao lado das dores e problemas que
nos atingem a vida, numerosas são as oportunidades de
crescimento.

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG desejam aos associados, colaboradores,
parceiros e fornecedores Feliz Natal e um 2008 de grandes realizações.
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E

ra véspera de Natal. Em todas as casas havia
intensa alegria. Nas ruas, era grande o movimento. Pessoas transitavam com pacotes, entrando e saindo de lojas cheias de compradores
e vendedores ansiosos.
O homem e a mulher se aproximaram de um restaurante. A mulher trazia nos olhos o brilho dos que sabem
compartilhar alegrias e se sentem felizes com pequenas
coisas. Sorria.
O homem se apresentava carrancudo. O rosto marcado
por rugas de preocupação. No coração, um tanto de revolta.
Sentaram-se à mesa e, enquanto ela olhava o cardápio,
procurando algo simples e gostoso para o lanche, ele começou a reclamar. Reclamou que as coisas não estavam
dando certo. Ele tinha investido em um determinado
produto em sua loja, contando que as vendas fossem excelentes, mas não foram.
O produto não era tão atraente assim. Ou talvez fosse
o preço. Enfim, o comerciante reclamava e reclamava.
De repente, ele parou de falar. Observou que sua esposa parecia não estar ouvindo o que ele dizia. Em verdade,
ela estava mesmo era em outra esfera.
Olhava fixamente para uma árvore de natal que enfeitava o balcão do pequeno restaurante. Sim, ela não estava
interessada na sua conversa.
Ele também olhou na mesma direção e, de forma mecânica, comentou: a árvore está bem enfeitada, mas tem
uma lâmpada queimada no meio das luzes.
É verdade, respondeu a mulher. Há uma lâmpada
queimada. E você conseguiu vê-la porque está pessimista,
meu amor. Não conseguiu perceber a beleza das dezenas
de outras luzes coloridas que acendem e apagam, lançando reflexos no ambiente.
Assim também acontece com a nossa vida. Você está re-
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Só quem conhece muito bem as
necessidades dos clientes pode
oferecer o que eles precisam.
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Aqui você encontra uma linha completa de suprimentos
para gráfica, informática, material de escritório e
papelaria. É tradição em Minas Gerais trabalhar com
simplicidade, do jeito que a Encapa faz há 37 anos.

BH e Contagem: (31) 3368.3600
Juiz de Fora: (32) 3215.1412

