
impress
Ano II - Nº 5 • Bimestral - Março/Abril de 2011

ma

Tocantins é o mais novo canal de informação 
da Abigraf Nacional - Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica. Realizada em Palma, Tocantins  a 
47ª Assembléia Ordinária, na ocasião a instituição 
instalou sua 22ª seccional, criando uma cadeira para 
empresários gráficos tocantineses discutirem os 
problemas diretamente no Conselho Diretivo.
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ABIGRAF 
elege Diretoria Nacional

1ª semana de artes 
gráficas no Maranhão

Formatação do PROCOMPI avança

SINDIGRAF 
apresentará prestação 

de contas
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ABIGRAF Nacional
realiza o CONGRAF
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AGENDE-SE 
Calendário de

atividades 2011
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Com a realização da sua 3ª reunião, o Programa 
de Apoio à Competitividade das Micros e Pequenas 
Indústrias – PROCOMPI, é uma ação  que envolve o 
SINDIGRAF, ABIGRAF/MA e o SEBRAE.                           
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Pela primeira vez no Maranhão, acontecerá em 
setembro a 1ª Semana de Artes Gráficas, com público 
estimado em mais de 2 mil pessoas, entre empresários 
do nosso setor, agências de publicidade & propaganda, 
estudantes, fornecedores e interessados.

A semana contará com extensa carga de cursos 
de qualificação e palestras, na maior parte delas 
gratuitas.

Os palestrantes estão em fase de confirmação, 
mas participarão autoridades de expressão nacional.

Não fique de fora desta semana, agende-se.
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Estamos chegando ao se-
gundo ano de mandato 
a frente do SINDIGRAF, o 

primeiro ano foi de estruturar e de ar-
rumar a casa, agora é hora de engatar 
uma marcha maior.

Estamos realizando simultanea-
mente vários projetos os quais a nossa 

classe sempre teve necessida-
de. Falta de mão de obra quali-
ficada, falta de crédito especia-
lizado e de conhecimento tanto 
na gestão, quanto ao acesso 
de novas tecnologias sempre 
foram os problemas não só do 
Maranhão, mas de todo o Brasil, 
ocorre que no Maranhão, nos 
últimos anos nada foi feito para 
melhorar estes fatores, agora a 
prática tem que ser diferente.

Temos o PROCOMPI, 
que de imediato beneficiará 25 
empresas da capital, consulto-
res do Sebrae, do IEL e alguns 
profissionais do sul do país, fa-
rão diretamente em cada uma 
das empresas consultorias vi-
sando otimizar a produção, a 
apresentação do produto, o 

preço de venda, e por consequência 
o lucro, vamos acompanhar estes 25 
empresários e tira-los do marasmo de 
anos esquecidos pelo SINDIGRAF.

Teremos ainda o apoio da ABI-
GRAF, no tocante a informatização 
tanto dos envolvidos no PROCOMPI, 

quanto aos demais empresários que 
tenham interesse em fazê-lo a um cus-
to bem abaixo do pratica no mercado e 
com consultoria grátis na implantação, 
é mais um benefício imediato do siste-
ma SINDIGRAF / ABIGRAF – MA  a seus 
associados.

Começara agora uma nova fase 
de interiorização do SINDIGRAF, quere-
mos em um futuro próximo ter diversas 
delegacias no interior do estado, pois 
a nosso ver o SINDIGRAF tem que es-
tender seus benefícios a todo o estado 
levando consigo todos os benefícios 
oferecidos junto ao sistema “S”, Senai, 
Sesi, Sebrae, e Federação das Industrias 
do Estado do Maranhão.

Esperamos continuar contando 
com o apoio de nossos colegas, seja 
filiando-se ao SINDIGRAF / ABIGRAF, 
seja mantendo as suas contribuições 
em dias para sustento do SINDIGRAF, 
pois até o momento os recursos de-
preendidos não tem sido suficientes, 
cabendo a seus diretores usar recursos 
próprios em benefício de todos, pois 
acreditamos que em futuro próximo al-
cançaremos a alta suficiência.
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Calendário de Atividades 2011

Diretoria do SINDIGRAF 
2010 - 2013
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Julio Rodrigues dos Santos

1º Vice presidente
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2º Vice presidente
Roberto Carlos Moreira
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1º Secretário
Carlos Wagner Castro

2º Secretário
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Luciana Aquino - DRT 562/MA

Impressão:
Grafica e Editora Aquarela

Foi aprovado em 
reunião conjun-

ta das diretorias do SINDI-
GRAF e da ABIGRAF-MA, 
o calendário permanente 
de atividades de 2011. 
Com isso, todos os asso-
ciados das entidades po-
dem se planejar para par-
ticiparem dos eventos ao 
longo do ano.

Nas atividades de 2011, somente as reuniões de dire-
toria poderão sofrer modificações de datas, isto sem alterar as 
atividades do calendário.

Outra preocupação foi evitar o conflito de qualquer ati-
vidade com os eventos da ABIGRAF Nacional e com os eventos 
da FIEMA – Federação das Indústrias do Estado do Maranhão.

Reuniões 
de Diretoria

Encontro 
empresarial PROCOMPI

Jantar de 
Confraterni-

zação      

1ª Semana de 
Artes Gráficas 
do Maranhão

   14/01 – 15/02 
– 15/03 – 12/04 
– 17/05 – 14/06 
– 19/07 – 16/08 
– 13/09 – 18/10 
– 08/11 e 06/12

10/06 21/06 09 de 
Dezembro

19 a 23 
de Setembro

UMA NOVA REALIDADE



1ª Reunião do PROCOMPI
No dia 17 de março, foi realizada a 1ª reu-

nião de sensibilização do Programa de 
Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indús-
trias - PROCOMPI. Na ocasião, foi apresentado o proje-

to aos futuros participantes, os objetivos do Programa 
que visa  apoiar ações coletivas em defesa dos inte-
resses da indústria e ainda foi apresentado um vídeo  
do programa.
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2ª REUNIÃO – PROCOMPI
No dia 29 de março, foi realizada a 2ª oficina de estrutu-

ração do projeto PROCOMPI. Os participantes foram divididos 
em grupos, e cada grupo relatou quais os principais problemas 

enfrentados no seu dia-a-dia, suas dificuldades, os gargalos e 
ainda quais seriam as possíveis soluções. Logo após foi escolhi-
do um representante para representar o grupo.

A reunião iniciou com a contextu-
alização da oficina anterior onde foram 
levantados os problemas e a priorização 
dos mesmos.

Depois foi consolidado esses pro-
blemas, organizando-os  por blocos de 
desafios para o desenvolvimento da ati-
vidade no futuro, e posteriormente con-
duzimos o grupo para definir o:

FOCO DO PROJETO - quais são 
os principais aspectos que constituem a 
estratégia a ser adotada para atender as 
demandas e necessidades da realidade 
que o projeto se destina a transformar? 

O grupo escolheu de forma prio-
ritária e sintetizada os problemas, para 
que se chegasse ao foco do projeto:

OBJETIVO - Por que fazer este 
projeto? O que se quer agregar com 
esse projeto ao público-alvo? Que trans-
formação se pretende alcançar na situa-
ção do público-alvo ao final do projeto?   
Qual a Visão de futuro do público-alvo? 

De Forma participativa, o grupo 
falou palavras-chave para que formas-
sem o objetivo.

RESULTADOS - qual a transfor-
mação que ocorrerá,  mensuração do 

objetivo; avaliar se o projeto está seguin-
do em direção àquele futuro desejado – 
o objetivo será alcançado.

O grupo chegou a um consenso 
de uma porcentagem (mensuração) a ser 
alcançada até o final do projeto.

PÚBLICO-ALVO - A quem o pro-
jeto deverá beneficiar?  Onde está loca-
lizado?

E por ultimo, encerramos a reu-
nião com a escolha do COMITÊ GESTOR, 
os empresários que estarão represen-
tando todo o grupo em reuniões estra-
tégicas.



Comitê Gestor PROCOMPI

empreendedora e perseverante
A jornalista 

Josilda Bogéa foi pi-
lar básico no Jornal 
Pequeno, exercendo 
seu mister de forma 
correta e longe dos 
holofotes, soube ser 
exemplo de conduta 

na área de administração do jornalismo 
do Maranhão.

Josilda exemplo de simplicida-
de, responsabilidade e de muitas lutas.
Que o seu exemplo de dignidade sirva 
à imprensa do Maranhão. Josilda era 
diretora administrativa e financeira do 
Jornal Pequeno, que foi criado pelo seu 
pai, o também jornalista José Ribamar 
Bogéa. Além disso, ela foi coordenado-
ra e uma das fundadoras do Suplemen-
to Cultural e Literário JP Guesa Errante.  
Josilda Bogea, era graduada em Letras, 
mas dedicou maior parte do sua vida 
ao jornalista, seguindo a tradição da 
família.

O S I N D I -
GRAF E 

A ABIGRAF/MA  ide-
alizou uma matéria  
em homenagem  ao 
dia internacional da 
mulher, dando en-
fâse as empresárias 

que exercem ou exerceram papel ativo no 
ramo gráfico. Profissionais que carregam  a 
responsabilidade de fazer tudo bem feito e  
além de tudo exercem outros papéis que 
são:  mães, dona de casa e empreendedo-
ras natas! Para contar um pouco sobre suas 
histórias, lutas e conquistas conversamos 
com duas guerreiras do setor gráfico e ain-
da fizemos uma homenagem póstumas a 
outra que nos deixou saudades e lembran-
ças da sua luta pela vida.

Ana Maria Pereira Nunes nasceu no 
município de Rosário e faz parte de uma fa-
mÍlia de 14 irmãos.Chegou a São Luis para 
estudar e arranjar um emprego e ajudar a 
família. Depois de muitos percalços, e luta, 

abriu uma agencia de publicidade. Traba-
lhou muitos anos com diversos clientes, 
conheceu o mundo gráfico. Porém, sempre 
apaixonada pelo que faz Ana Maria abriu 
a gráfica Prisma. Atualmente a gráfica fun-
ciona na rua Jacinto Maia, Centro. Como 
sempre empreendedora, Ana Maria dife-
rencia sua empresa das outras, com toque 
feminino, eficiência e responsabilidade.

Eva Nascimento 
Mendonça, casada, 03 
filhos,  trabalhou como 
vendedora no setor co-
mercial de um grande 
jornal, porém conheceu 
o mundo gráfico, quan-
do começou a trabalhar 

no jornal O Debate, gerenciando o setor 
comercial do mesmo e da gráfica. Sempre 
com visão empreendedora, investiu em seu 
próprio negócio, a gráfica Gênesis. É sócia 
proprietária e acredita que a pontualidade 
e a qualidade são pontos primordiais para 
o êxito do empreendimento. 

IN MEMORIAN

A reunião com o Comitê Gestor teve o objetivo de 
propor e validar as principais ações do Projeto. 
As mesmas correspondem às atividades/etapas 

do respectivo plano de trabalho. De acordo com os problemas 
e necessidades do grupo, de forma bem participativa foram de-
finidas as principais ações, as metas, os parceiros e os responsá-
veis pelas ações prazo para realização das mesmas, sendo que a 

próxima etapa será a realização da Contratualização do projeto.  
“A proposta das entidades é oferecer aos atores deste 

projeto, novas ferramentas e recursos para enfrentar qualquer 
obstáculo, e acreditamos que, com os parceiros até agora iden-
tificados, será uma tarefa vitoriosa em busca dos objetivos e re-
sultados a serem alcançados”, relato o presidente do Sindigraf.
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47ª Assembleia da ABIGRAF Nacional

Realizada em Palma, Tocantins  
a 47ª Assembléia Ordinária, na ocasião 
a instituição instalou sua 22ª seccional, 
criando uma cadeira para empresários 
gráficos tocantineses discutirem os pro-
blemas diretamente no Conselho Dire-
tivo. Com isso Tocantins é o mais novo 
canal de informação da Abigraf Nacional 
- Associação Brasileira da Indústria Grá-
fica. O evento contou com a presença 
de representantes de 21 estados, que 
aproveitaram para discutir as perspecti-
vas do setor, eleger os novos presidente 
e vice-presidente do Conselho Diretivo, 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da 
entidade para o triênio 2011/2014. 

O presidente da Diretoria Executi-
va da Abigraf, Mario Cézar de Camargo, 
declarou que a entrada do Tocantins na 
instituição tem efeito de mão dupla. “ O 
estado passa a receber informações do 
que acontece no Brasil, contribuições 
de ordem política, sindical, econômica e 
tecnológica numa via “explica.  A outra 
via é de retorno ressaltou ele falando so-
bre a  reivindicação, de aparição de pro-

blemas em nível nacional. Se o Estado 
está no Fórum nacional ele não tem voz. 
Apenas com informações vindas da pró-
pria base e que vamos saber se as medi-
das que estamos tomando tem impacto 
local”, completou.

Ao falar de desenvolvimento para 
os gráficos tocantinenes, Mario César 
destacou que as melhores oportunida-
des estão nas novas fronteiras do Brasil, 
usando o Tocantins como exemplo. “ Da 
década de 70 para cá, o Brasil está co-
nhecendo no interior, como fizeram os 
Estados Unidos há 100 anos. É onde es-
tarão as grandes oportunidades nos pró-
ximos anos. O que tenho a dizer é que 
continuem desenvolvendo, afirmou

Sérgio Tavares, presidente do 
Sigto passa a ser também o presidente 
da Abigraf Tocantins.  “Entendemos que 
a abigraf é um presente para nós, num 
momento em que a industria atravessa 
uma fase de mudanças em termos de 
gestão pública”, afirmou ele.

 Maranhão na 
Abigraf Nacional

Roberto Moreira e Raphael Ab-
dalla foram eleitos diretores da Abigraf 
Nacional. A nova diretoria tomará pos-
se em junho. Para o presidente da Abi-
graf/MA, o Maranhão inova e começa a 
participar de discussões a nível nacional 
e com isso ganhará força, representa-
tividade e novos investimento para o 
setor gráfico maranhense.
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Prepare-se para 15ª edição do 
CONGRAF – Congresso Brasileiro da 
Indústria Gráfica, um dos mais consa-
grados eventos, que acontece a cada 03 
anos e traz o que  há de mais moder-
no no setor. O congresso contará com a 
presença de palestrantes nacionais e in-
ternacionais que tratarão desde assun-
tos técnicos à gerenciais, além de uma 
especial exposição de fornecedores com 
grandes novidades para o setor gráfico.

Venha para a fronteira do conhe-
cimento. O sucesso da sua empresa pas-
sa por aqui. 

PARTICIPE.

CONGRAF



Reunião 
SENAI

Reunião 
DIRETORIA FIEMA

Reunião DIRETORIA 
SINDIGRAF

A diretoria do Sin-
digraf agendou para o 

mês de maio uma reunião  com o Dire-
tor Regional do SENAI-MA, João Alber-
to Schalcher de Oliveira a primeira reu-
nião de trabalho  para o mês de maio. 
A reunião terá a finalidade de discutir  
com a Instituição quais  benefícios po-
derão ser concedidos ao Sindigraf. Os 
principais pleitos da categoria são para 
qualificação de mão de obra nas áreas 
de pré-impressão, impressão e acaba-
mento. A direção do Senai já sinalizou 
positivamente para a perspectiva de 
oferecer cursos ainda em 2011.

O sindicato das indústrias grá-
ficas do Maranhão agendou com a 
presidência da Federação das Indús-
tria do Estado do Maranhão reunião 
de trabalho para tratar dos pleitos e 
das necessidades da categoria  para 
o período 2001- 2013. Com data mar-
cada para maio, a reunião contará 
com a presença da Abigraf/MA.

De acordo com as demandas 
e necessidades já definidas, a direto-
ria  apresentára na oportunidade um 
relatório da atual situação do SINDI-
GRAF e os seus pleitos para o triênio 
2011/2013.

Foi marcada  para o mês de 
abril, assembléia geral  do Sindigraf 
para   prestação  de contas do perío-
do de maio 2010 a abril de 2011. Na 
oportunidade a diretoria colocará  as 
mesmas à disposição dos associados 
para apreciação.

Foi agendada para o dia 10 de 
junho o retorno à cidade de Impera-
triz visando a ampliação das filiações 
do SINDIGRAF, meta estabelecida 
durante este mandato, que tem re-
alizado parcerias e articulações com 
proposta de fortalecer o setor gráfico 
maranhense.
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VO C Ê  S A B E

CADA VEZ QUE UM LIVRO, 

UM CADERNO, UMA EMBALAGEM, 

UMA REVISTA OU UM FOLHETO  

É  I M P R E S S O ?

O  Q U E  A C O N T E C E  

A
N
O
S

VOCÊ
SABIA?

Você sabia que, no Brasil, as árvores 
destinadas à produção de papel 
provêm de florestas plantadas, 
que ajudam na absorção de gás 
carbônico? 

VOCÊ
SABIA?

Você sabia que, o reflorestamento 
combate o efeito estufa, à medida 
que as árvores retiram da atmosfera 
o carbono necessário para seu 
crescimento?

VOCÊ
SABIA?

Você sabia que, o papel e papelão 
impressos utilizados para  diversos fins 
pertencem a um seleto grupo de produtos 
que são em sua grande parte reciclados, 
gerando renda aos coletores e colaborando 
para a sustentabilidade do planeta?

VOCÊ
SABIA?

Você sabia que, a Indústria 
da Comunicação Impressa mantêm 2,8 
milhões de hectares de florestas nativas 
preservadas? Sua produção vem dos 1,7 
milhões de hectares de florestas plantadas 
de pínus e eucaliptos?

É MUITO BOM SABER, NÃO É?
Campanha de valorização do papel e da comunicação impressa.

w w w . i m p r i m i r e d a r v i d a . o r g . b r
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U M A  N O V A  Á R V O R E  

E  DA DEMOCRACIA 
D A  I N F O R M A Ç Ã O,

D A  E D U C A Ç Ã O,

É  P L A N TA D A.
A cadeia produtiva do papel 
e da comunicação impressa inicia 
a campanha de informação sobre o que 
produz para a sociedade. Vêm esclarecer 
dúvidas e, principalmente, trazer à luz 
da verdade algumas questões ligadas 
à sustentabilidade.
 

A principal delas é deixar claro que, as árvores 
destinadas à produção de papel provêm de florestas 
plantadas, e que essas são simplesmente culturas, 
lavouras, plantações como qualquer outra.
 
Somos uma indústria alinhada com a ecologia 
e a natureza, ou seja, as nossas impressões são 
extremamente conscientes. Hoje, temos processos
mais limpos do que a grande maioria das indústrias. 
E, mesmo assim, buscamos todos os dias novas 
tecnologias de produção que respeitem ainda mais 
o equilíbrio do meio ambiente. 

Somos uma indústria que traz prosperidade para o país 
e benefícios para todos os brasileiros. 

Temos imenso orgulho de saber que cada vez 
que imprimimos, um livro, uma revista, um caderno, 
um material promocional ou uma embalagem, estamos 
levando conhecimento, informação, democracia
e educação a todos.

Imprimir é dar veracidade, tornar palpável. 
Imprimir é assumir compromisso. Imprimir é dar valor. 
Principalmente à natureza.

I M P R I M I R  É  D A R  V I D A.
w w w . i m p r i m i r e d a r v i d a . o r g . b r

Imagem de eucalipto 
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VALORIZE A SUA CATEGORIA. FILIA-SE A NÓS.

Sindicato das Industrias Gráficas do Estado do Maranhão - SINDIGRAF
Associação Brasileira da Insdústria Gráfica - Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Retorno da Cohama, 3º andar - Prédio FIEMA - São Luís - MA - CEP 65060-645 - Fone/Fax: (98) 3236.2954
www.sindigraf-ma.com.br / www.abigraf-ma.com.br

Solicite a visita de nossos diretores



Gráfica Santa Clara

Podemos acreditar que  
uma nova realidade é viável 
e possível no mercado gráfico 
maranhense

“ 
“ 

Joathan Barros
Diretor

Quem faz SINDIGRAF/ABIGRAF-MA

Antonio  Joatan de Barros chegou a São Luis na década de 80, a con-
vite da gráfica Minerva para gerenciar uma grande demanda de trabalho 
por três meses. Logo após foi convidado para  administrar a empresa, com 
isso mudou-se para São Luis juntamente com a família. De família grande 
e rica no Ceará não queria retornar sem nada e sim, mostrar que iria ven-
cer. Após seu desligamento da empresa, comprou uma máquina tipogáfica 
(rasga sovaco) e uma off set de mesa que instalou em sua casa Ao mesmo 
tempo que fazia  pequenos serviços gráficos, trabalhava na manutenção 
dos equipamentos em outros estabelecimentos. Foi ai, que  surgiu a parce-
ria com a gráfica do PC do B. A sociedade durou 04 anos. Logo após mon-
tou sua própria gráfica  e colocou o nome  de Santa Clara, devido ter feito 

uma promessa e alcançado êxito. Com 23 anos de existência, a 
gráfica  que fica situada no bairro da Câmboa tem sede pró-
pria e como a maioria, é um empresa familiar.

Como sócio do Sindigraf e da Abigraf acredita que o 
mercado gráfico maranhense passa por um novo momento, 
com novos horizontes, com metas e parcerias definidas para  
a melhoria da qualidade no atendimento, da impressão e 
da mão de obra, um dos princi-
pais gargalos do setor.  Segun-
do Joatan a classe empresarial 
voltou  a acreditar que é viável 
e possível ter uma nova realida-
de e para isso é imprescindível a 

organização , a representatividade 
e a participação de todos. A nova gestão das 
entidades que representam a classe tem inicia-
tiva, empenho e aos poucos vem conquistando 
mais adeptos para essa luta de fortalecimento 
do mercado gráfico maranhense.
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Nós temos as

que você precisa para

seus

negócios.

soluções

alavancar

F.:(91) 3272-0043

www.polifilmesdaamazonia.com.br

Av. Djalma Marques, 20 - Diamante
CEP 65020-640 - São Luís - MA
(98) 3311-6666
santaclaragrafica@gmail.com



QUEM PERDER ESSES 5 DIAS PODE 
ACABAR PERDENDO OS OUTROS 360

19 a 23 DE SETEMBRO 2011- SÃO LUÍS/MA

CURSOS

PALESTRAS

Local: Auditório da FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
Horário: das 14:00 as 21:00 h.

Inscrições Abertas
INFORMAÇÕES:

(98) 3236 2954

REALIZAÇÃO:
APOIO:

Recuperando Clientes 
Objetivo: Capacitação de Diretores, Gerentes, Vendedores, Repre-
sentantes e colaboradores da área de atendimento.

Custos e Formação do Preço de Vendas 
Objetivo: Mostrar ao participante como elaborar os custos corretos 
de forma técnica e simpli�cados...

Problemas e soluções da pré-impressão 
Objetivo:  Fundamentar os usuários dos sistemas de editoração 
eletrônica com elementos técnicos tanto para a construção e gera-
ção de arquivos digitais...

Produção Grá�ca 
Objetivo: Ministrar de forma expositiva todas as fazes de produ-
ção de uma peça grá�ca...

D O  M A R A N H Ã O

S E M A N A  D E

VEM AÍ

Pré-impressão
Edição Pro�ssional de Imagens

Gestão e 
Administração de Empresas


