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aGora temoS  
Plano odontolÓGico!

A ABIGRAF-MG E o SIGEMG AcABAM dE FEchAR PARcERIA coM 

o PlAno SESI odontovIdA FIEMG PARA oFEREcER 

àS EMPRESAS E AoS EMPREGAdoS do SEtoR 

GRáFIco do EStAdo uM PlAno 

odontolóGIco coMPlEto. 

APRovEItE MAIS ESSE BEnEFícIo oFEREcIdo PElo SIndIcAto!
SAIBA MAIS EntRAndo EM contAto PElo (31) 3232-6321. 
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editorial

há uma frase, atribuída a um dos empre-

sários mais expressivos da história do capi-

talismo, henry Ford, que diz: “unir-se é um 

bom começo, manter a união é um progresso 

e trabalhar em conjunto é a vitória”. de fato, 

acreditamos na união como instrumento de 

fortalecimento, bandeira que o Sindicato das 

Indústrias Gráficas do Estado de Minas Gerais 

(SIGEMG) defende há 80 anos, história da qual 

muito nos orgulhamos.

Quando surgiu, em 1934, o SIGEMG tinha o 

nome de Sindicato dos Empregadores de Artes 

Gráficas e tipográficas de Belo horizonte. A 

alcunha definitiva veio em 1941, com o reco-

nhecimento oficial da entidade. o que começou 

com apenas seis gráficas sindicalizadas hoje 

tem em seu corpo de membros quase 1.300 

empresas do setor, que asseguram que a união 

é, de fato, um caminho eficaz para pleitear a 

causa da indústria gráfica.

como já dissemos, temos orgulho dessa 

história. Ao longo dos anos, vimos o nosso 

setor despontar como um dos mais importan-

tes dentro do segmento industrial, abarcando 

2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) referente 

à indústria de transformação. E muito disso se 

deve ao fato de os empresários do setor cami-

nharem unidos em prol de interesses comuns, 

movimento que teve início após a Revolução de 

1930, na chamada Era vargas.

Além disso, somos representantes de 

um segmento que emprega mais de 200 mil 

pessoas no Brasil. cerca de 10% desse total 

de profissionais é absorvido pela indústria 

gráfica mineira. Isso sem contar que o setor 

responde atualmente por 0,4% do PIB nacio-

nal. São números de um segmento que está 

presente no cotidiano das pessoas, seja no 

material que usamos na educação, seja nas 

embalagens dos produtos que consumimos, 

seja nos veículos de comunicação que nos 

informam diariamente.

Portanto, temos, além do privilégio de con-

tribuir para o desenvolvimento econômico do 

Estado e do país, a responsabilidade de prosse-

guir no mercado com ética e comprometimento, 

valorizando a qualidade de nossos produtos, 

uma vez que nosso trabalho impacta na vida de 

todos. Podemos dizer, sem medo de errar, que 

tudo isso faz parte da identidade do SIGEMG 

como entidade representativa.

união e vitória. dois conceitos presentes 

na fala de Ford e que merecem atenção, pois 

um não acontece sem o outro. o segundo é 

consequência de um trabalho conjunto, que vem 

somando esforços para ampliar nossa repre-

sentatividade política e institucional, tendo 

sempre como foco o crescimento do setor 

gráfico. Por isso, comemorar oito décadas de 

formação do SIGEMG é, sem dúvidas, dar desta-

que a uma história de sucesso. E que possamos, 

nos próximos anos, reunir mais e mais feitos no 

sentido de inserir nossa indústria gráfica minei-

ra na pauta das grandes decisões, e que isso 

seja proporcional às nossas reais contribuições 

para o crescimento econômico do Estado.

Boa leitura!

unIão PARA A vItóRIA: 
a trajetÓria 
de um Sindicato

vicente de Paula Aleixo dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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o cícero

o cícero é um tipo de medida gráfica corres-

pondente a 12 pontos didot. cada ponto tem 

a espessura de um quinto de milímetro; quatro 

cíceros correspondem a um furo, o que significa 

aproximadamente uma polegada. Essa medida 

é usada principalmente em tipografias.

oS 80 anoS do SiGemG
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mercado e GeStão

A REvIStA o cícERo convERSou coM o
GovERnAdoR ElEIto do EStAdo PARA FAlAR 

doS PRojEtoS PARA A IndúStRIA MInEIRA

A partir de janeiro, Minas Gerais terá Fernando Pimentel 

como seu governante pelos próximos quatro anos. Eleito no 

primeiro turno, ele assume o posto com muitos desafios e 

projetos para o Estado. como prefeito de Belo horizonte, fez 

importantes programas sociais e investiu na infraestrutura 

urbana. Em 2010, assumiu o Ministério do desenvolvimento, 

Indústria e comércio e viu o Produto Interno Bruto (PIB) e a 

indústria nacional desfalecerem, o que tem preocupado os 

empresários mineiros quanto à política econômica que será 

adotada em Minas Gerais. Para o economista Felipe leroy, 

a preocupação é válida. “o país apresenta sérios gargalos 

no que tange à política industrial, que ainda não foi, de fato, 

implementada. A insegurança faz sentido, já que Pimentel 

assumiu o ministério com esse objetivo”, pondera. 

Por outro lado, Gelton Pinto coelho, também economista, 

credita os problemas econômicos do país a fatores externos. 

“Em Minas Gerais, faltou uma política industrial e, consequente-

mente, um maior planejamento por parte dos órgãos públicos 

para uma criação efetiva de valores e incentivos para que o 

empresariado mineiro continuasse investindo aqui”, comenta.

Independentemente dos fatores que levaram os resulta-

dos da indústria a patamares desfavoráveis, certo mesmo 

é que o discurso de todos se alinha quando o assunto é 

revisão do IcMS, alteração geral da legislação tributária do 

Estado e políticas efetivas para o fomento à indústria mineira. 

Gelton acredita que é necessário reconhecer a importância 

do setor industrial mineiro e inovar na gestão. “Minas ainda é 

completamente dependente do modelo agrário-exportador. 

‘É preciso dar a mesma importância aos setores em termos 

de investimentos e adotar ações específicas para garantir a 

viabilidade econômico-financeira das ações de curto prazo”.

Para Felipe, uma das alternativas de estímulo pode ser 

a política de financiamento. “linhas de crédito direcionadas 

para alguns setores-chave são importantes, já que a maio-

ria dos investimentos em infraestrutura demanda elevadas 

inversões de capital que apresentam payback alto”. 

o QuE ESPERAR 
dele?

fernando Pimentel
Governador eleito de Minas Gerais
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ENTREVISTA

A equipe de reportagem da revista o cícero conseguiu 

uma entrevista exclusiva com Fernando Pimentel para dis-

cutir assuntos que estavam em pauta durante a campanha 

eleitoral: IcMS, fomento da indústria mineira e legislação 

tributária do Estado. confira:

eSPecificamente Para a indúStria mineira, quaiS 

Serão oS PlanoS no mandato do SenHor?

Minas Gerais viveu os últimos anos sem um projeto 

de desenvolvimento econômico, o que levou o Estado a 

perder posições nos rankings de competitividade. temos 

uma economia baseada em duas commodities, o minério 

de ferro e o café, tal como no século 19. São duas grandes 

riquezas que poderiam gerar muito mais renda e empre-

gos se fossem processadas em Minas. Para atrair esses 

investimentos – e trazer de volta empresas que deixaram 

o Estado nos últimos anos –, precisamos recuperar nossa 

competitividade. Para isso, é fundamental modernizar e 

simplificar a legislação tributária, rever os impostos que 

tornam nossa tarifa de energia elétrica uma das mais 

altas do Brasil, integrar nossas universidades ao processo 

produtivo e investir cada vez mais na qualificação da mão 

de obra mineira. 

em julHo, o SenHor comentou que Seria inte-

reSSante uma ProPoSta de reviSão da leGiS-

lação triButária do eStado. o que Será feito 

eSPecificamente neSSe caSo?

Essa revisão é prioridade. vamos formar um conselho 

permanente de contribuintes, advogados tributaristas 

e técnicos da Secretaria da Fazenda para discutir a 

simplificação da nossa legislação tributária. Esse fórum 

permitirá a modernização permanente. Precisamos 

alargar a base tributária, formalizar ainda mais nossa 

economia para permitir que mais pessoas paguem 

menos impostos.   

uma daS lutaS da indúStria mineira é Pela deSo-

neração da folHa de PaGamento. o Governo de 

minaS Poderá de alGuma forma intervir junto 

ao Governo federal Para que iSSo aconteça?

Esse processo já começou. o governo da presidente 

dilma deu um grande passo ainda em 2011. no primeiro 

ano, foi lançado o Plano Brasil Maior, em que 52 setores 

tiveram a folha de pagamento desonerada e passaram a 

recolher impostos sobre a receita bruta. o tesouro nacio-

nal assumiu integralmente esse custo, evitando-se prejuí-

-zo à Previdência Social. vamos trabalhar para que outros 

setores sejam incluídos ao longo dos próximos anos. 

o Setor Pede Por uma redução do imPoSto 

Para equiPamentoS de Produção. o SenHor 

acHa viável eSSa ideia?

temos que trabalhar para resgatar a competitivida-

de da indústria de Minas e modernizar o nosso parque 

industrial, que é fundamental nesse processo. hoje, o 

governo federal já disponibiliza crédito para investi-

mento em máquinas e equipamentos, com benefícios 

fiscais para a aquisição de bens que tenham um mínimo 

de conteúdo local. 

TRANS/ÇÃO PARA UM PROCESSO SIMPLES, ESTÁVEL
                              CONSISTENTE, SUSTENTÁVEL E CONFIÁVEL.
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jurídico

A convenção coletiva, que estava prevista 

para ser assinada no início de setembro, não foi 

concretizada. devido à cláusula da contribuição 

assistencial, não houve acordo com o Sindicato dos 

trabalhadores da Indústria Gráfica (StIG). o impasse 

aconteceu pela insistência do StIG em admitir que 

o empregado se manifeste contrário ao desconto, 

desde que compareça pessoalmente na sede do 

StIG. “A carta de oposição, da forma exigida pelo 

StIG (pessoalmente para empregados sindicaliza-

dos ou não), contraria o direito à livre sindicaliza-

ção prevista na constituição Federal, por isso não 

foi ainda possível assinar a convenção coletiva”, 

explica carla Maria de Mattos Barros, advogada 

da ABIGRAF-MG. 

tendo em vista que os trabalhadores não podem 

ficar prejudicados pelo imbróglio jurídico, ficou acor-

dado com a Procuradoria do trabalho que o Sindi-

cato Patronal expedirá uma recomendação a todos 

os seus associados para que o percentual total 

de reajuste (6,82%) seja antecipado, começando a 

ser pago retroativo a 1º de maio. Será permitido o 

pagamento em duas parcelas, 50% do valor na folha 

de outubro/2014 e 50% na folha de novembro/2014, 

compensando as antecipações concedidas, mesmo 

sem a assinatura da convenção coletiva.

SIGEMG 
REcoMEndA 
AntEcIPAR 
aumento 
Salarial aoS 
traBalHadoreS

Mesmo não obedecendo um dos princípios do dire-

to tributário e nem o normativo da constituição do 

Estado de Minas Gerais, a alíquota referente ao Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer natureza (ISSQn) aumentou. 

Em alguns casos, chegou a até 150%, atingindo cerca  de 

90 setores da economia da cidade, dentre eles, a indústria 

gráfica. observando tal ilegalidade o Sindicato das Indús-

trias Gráficas no Estado de Minas Gerais - SIGEMG junta-

mente com outros sindicatos prejudicados, impetraram 

mandato de segurança com fim de revogar tal aumento. 

 o aumento ocorreu em março e continua vigorando, 

mas com um imbróglio jurídico a ser resolvido, pois o 

tribunal de justiça de Minas Gerais (tjMG) concedeu 

liminar que suspende a aplicabilidade do aumento das 

alíquotas. A PBh recorreu da decisão, obtendo efeito 

suspensivo da decisão.

 de acordo com o advogado da ABIGRAF-MG, Renato 

turatti Miranda, há dois caminhos a seguir: no primeiro, o 

empresário pode ajuizar ação para desobrigar-se de reco-

lher o valor do imposto e depositá-lo em juízo enquanto 

não há decisão sobre a demanda; já no segundo, deve-se 

aguardar o parecer da causa e, caso seja definido pela 

ilegalidade do aumento, pedir a devolução do valor pago 

a mais. “o segundo é o mais seguro, pois utilizaríamos 

a decisão transitada em julgado como fundamento da 

ação de repetição de indébito”. 

ISS SoBE em BH
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cada segmento da indústria possui uma história e importância 

diferentes na evolução do mundo e do homem. A automobilística, 

por exemplo, deu à humanidade os veículos, hoje tão importantes 

para deslocamento das pessoas. A têxtil, uma das mais tradicio-

nais do Brasil, conseguiu diversificar o vestuário da população, 

enquanto a ferroviária abriu um novo conceito de transporte de 

cargas no planeta, conseguindo deslocamento e escoamento 

da produção de outros setores relevantes da economia. Mas 

nenhum outro segmento é tão peculiar quanto a indústria gráfica. 

Só com o seu desenvolvimento e evolução foi possível difundir o 

conhecimento de grandes pensadores do mundo. não fosse ela, 

teorias que regem nosso dia a dia, como as de Aristóteles, Platão, 

Marx, nietzsche, Sócrates e tomás de Aquino, ainda poderiam 

estar esquecidas em uma gaveta empoeirada.

Graças à evolução dos sistemas operacionais da indús-

tria gráfica, a impressão de importantes obras pôde ser 

massificada e popularizada, tornando o setor um dos mais 

caPa

80 AnoS FoMEntAndo 
a indúStria Gráfica 

SIGEMG coMPlEtA oIto dÉcAdAS 
AtuAndo EM PRol do SEtoR

importantes para a economia mundial. No Brasil não foi 

diferente. Desde o primeiro registro oficial de uma gráfica no 

país, com a chegada da família real portuguesa em 1808, o 

segmento evoluiu vertiginosamente junto com a sociedade.  

É por esse histórico e por ser um setor que movimenta a economia 

e gera empregos não apenas em Minas Gerais, mas em todo o 

país, que ele cresce e se desenvolve constantemente. um seg-

mento que se fortalece a cada dia, graças à atuação de entidades 

como o Sindicato da Indústria Gráfica do Estado de Minas Gerais 

(SIGEMG), que no mês de outubro completou 80 anos.

o presidente do Sindicato, vicente de Paula Aleixo dias, 

destaca a importância dessa trajetória: “Estamos há oito 

décadas atuando em prol do fortalecimento do setor gráfico 

no país e, mais especificamente, em Minas Gerais. Isso é muito 

representativo quando consideramos a relevância do segmento 

para a economia. Representamos, hoje, um setor fundamental 

para o desenvolvimento econômico e social de nosso Estado”.
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A união dos empresários da indústria gráfica pelo desen-

volvimento do setor é uma das bandeiras mais defendidas pelo 

SIGEMG e também pela Associação Brasileira da Indústria Grá-

fica em Minas Gerais (ABIGRAF-MG). “Acreditamos que, juntos, 

podemos trabalhar com mais força e representatividade política 

para pleitear a causa do segmento”, afirma dias.

realizaçõeS e HiStÓria

A década de 1930 foi marcada pelo surgimento de diversas 

entidades representativas de vários segmentos, em função dos 

avanços trazidos pela chamada Era vargas, especialmente no 

âmbito trabalhista. nesse contexto, um dos primeiros sinais do 

novo momento foi a criação da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG), em 1933. na ocasião, indus-

triais mineiros liderados por Américo Renê Gianetti lançaram 

um manifesto defendendo a necessidade de congregar os 

interesses industriais no Estado. A partir da criação da Fiemg, 

composta na época por 25 empresas e sete sindicatos, outras 

entidades representativas foram surgindo em Minas. 

o SIGEMG foi uma delas, tendo sido criado em 1934, com 

o nome de Sindicato dos Empregadores de Artes Gráficas e 

tipográficas de Belo horizonte. o nome definitivo surgiu em 

1941, quando ele obteve reconhecimento oficial. Em um primeiro 

momento, a entidade foi composta por seis empresas gráficas 

da capital mineira. hoje, já são 1.290 gráficas. “Fizemos um tra-

balho muito importante para aumentar o número de empresas 

sindicalizadas, principalmente no interior, onde a adesão ainda 

era baixa. criamos comitivas que iam às cidades ensinar os 

empresários donos de gráficas a fazer orçamento e a realizar 

alguns serviços administrativos básicos”, conta Sidney Sebas-

tião lázaro de Moraes, presidente do SIGEMG entre 1977 e 1980. 

outra ação importante foi o investimento na capacitação 

do profissional da indústria gráfica. luíz carlos dias oliveira, 

ex-presidente do Sindicato, com gestão entre 1995 e 1998, diz 

que essa foi uma preocupação de sua administração. “Envia-

mos funcionários das empresas para fazer cursos técnicos em 

São Paulo para que eles aprendessem mais sobre o manuseio 

de equipamentos”.

Marcone Reis Fagundes, outro ex-presidente do SIGEMG 

na gestão 92/95, lembra a importância do Sindicato para for-

talecer o setor, mas ressalta que o trabalho deve permanecer 

para que a indústria gráfica construa um terreno sólido para o 

crescimento. “temos que continuar agindo com ética, servindo 

bem a comunidade e nossos clientes, além de termos o foco 

na sustentabilidade. devemos continuar a levar esse espírito 

para os empresários”.

Palestras e workshops para 
profissionalização e aperfeiçoamento de 
processos gráficos para empresários

capacitação para os  
vendedores das gráficas

capacitação técnica para  
os colaboradores de gráficas 

viagens a feiras importantes do setor

consultoria jurídica 

constituição da sede no centro-Sul de Bh

Pesquisa de avaliação  
do setor em Minas Gerais

Intermediação das reivindicações  
do setor com os governos

negociação com sindicato 
dos empregados

PRINCIPAIS AçõES 
ao lonGo doS anoS
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0,4% 20,5 mil 222 mil 20 mil
do PIB nacional empregosempresas espalhadas 

pelo Brasil 
pessoas 
empregadas

Representa Em Minas GeraisMais de Geração de



Belo Horizonte – SetemBro / outuBro de 2014      10  

notíciaS do Setor

A ABIGRAF-MG está de portas abertas para deba-

ter os problemas do setor e contribuir com ideias que 

fomentem o mercado. o primeiro passo foi dado no dia 

6 de outubro, em um encontro da diretoria da entidade 

com fabricantes de máquinas e de peças, empresas de 

acabamentos e donos de gráficas. 

durante o encontro, vicente de Paula Aleixo dias, presi-

dente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, apresentou os setores 

da Associação, explicou como funciona o trabalho da equipe 

e colocou o espaço da ABIGRAF-MG à disposição para a  

realização de encontros. “É importante termos uma impres-

são dos anseios de nossos fornecedores para trabalharmos 

juntos, com o objetivo de fazer o mercado reagir”, comenta.

temas como a adequação do maquinário à nR 12, 

tributação municipal e estadual, reivindicações do setor 

junto ao governo federal, custos trabalhistas e perspec-

tivas futuras para o mercado de Minas Gerais estiveram 

em pauta durante as mais de três horas de reunião.

carlos chahestian, gerente comercial da heidelberg, 

aprovou a iniciativa e lamenta a ausência de empresas de 

outros segmentos. Segundo ele, essas reuniões são uma 

tentativa de “achar alternativas para sacudir um mercado 

pessimista. Sugiro que iniciativas assim aconteçam men-

salmente. Fornecedores, clientes e empresários juntos 

dão mais força à Associação para cobrar do governo 

medidas que estimulem a indústria gráfica mineira”.

EncontRo 
em Prol do mercado 

REunIão coM FoRnEcEdoRES dIScutE dESAFIoS, 
PRoBlEMAS E SoluçõES PARA o SEtoR
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reflexão

Quando Abraham lincoln foi eleito presidente dos Estados unidos, houve 

um forte constrangimento das classes dominantes. Afinal, ele era filho de 

sapateiro e iria dirigir pessoas de famílias tradicionais.

Ao fazer seu primeiro discurso no senado, um político muito arrogante 

aproximou-se e disse: “Antes que comece, eu gostaria de lembrá-lo de que o 

senhor é filho de um sapateiro”. E todos riram imediatamente. no fundo, todos 

queriam humilhá-lo, já que derrotá-lo não havia sido possível. Mas um homem 

como lincoln é difícil de ser derrubado.

Ele, então, respondeu: “obrigado por lembrar-me do meu pai neste momen-

to. Eu procurarei ser um presidente tão bom quanto o sapateiro que ele foi. 

Eu me lembro de que meu pai sempre fez os sapatos de sua família, se os 

seus sapatos apresentarem algum problema, você pode trazê-los e eu os 

consertarei. desde cedo aprendi a consertar sapatos, e agora que meu pai 

está morto, posso cuidar dos seus. Aliás, se algum de vocês tiver um sapato 

feito pelo meu pai que esteja precisando de conserto, pode trazer para mim. 

Mas de uma coisa estejam certos: eu não sou tão bom quanto ele”. E seus 

olhos se encheram de lágrimas ao lembrar-se do pai.

Seja qual for a circunstância, o campeão sempre mantém o orgulho de si 

mesmo, de sua família e do seu trabalho.

Ele sabe que as árvores mais altas têm as raízes mais profundas, que as 

dificuldades moldam os campeões. Por isso, é grato não somente aos obstá-

culos, mas a todos os que pavimentaram o seu caminho…

Seja sempre você, aprenda com os outros tudo o que puder, mas nunca 

abandone a sua essência. É ela que vai criar a sua marca registrada.

tEnhA oRGulho 
do Seu traBalHo

Extraído de: www.belasmensagens.com.br
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PREcISAndo dE  
uM luGAR AMPlo  
E BEM locAlIzAdo?
conHeça oS eSPaçoS 
Para locação 
da aBiGraf.

ANDARES 
CORRIDOS 

(110 M2)

UMA SALA 
POR ANDAR

BOA ILUMINAçãO 
E VENTILAçãO

AR 
CONDICIONADO

LOCALIzAçãO 
DIFERENCIADA 
(BAIRRO FUNCIONáRIOS)

AGEndE uMA vISItA!
(31) 3232 6316


