
 

 
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 019/2018. 
Assunto: Manifestação da ABIGRAF Nacional - Refis para Micro e Pequenas Empresas. 

Prezado Associado, 

Segue em anexo, para seu conhecimento, os ofícios enviados pela Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL a diversas autoridades federais, entre elas o 
Presidente da República, manifestando a posição favorável da entidade à derrubada do 
veto presidencial pelo Congresso Nacional, possibilitando assim o refinanciamento também 
de dívidas das micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. 

Atenciosamente, 
 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br 
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AN/CT – 021/2018 
 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Michel Temer 
DD. Presidente da República 
Brasília - DF 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL, entidade federativa que 
congrega o empresariado gráfico por meio de 16 ABIGRAF´S Regionais em diversos Estados 
do país, representando aproximadamente 20 mil indústrias gráficas, responsáveis por 0,34% 
do PIB Nacional e pela geração de mais de 188 mil empregos diretos, vem à presença de 
Vossa Excelência em nome de toda a indústria gráfica do país, 97% constituída de empresas 
de micro e pequeno portes, em sua maioria enquadradas no SIMPLES NACIONAL, manifestar 
posicionamento contrário ao VETO presidencial do PLS 164, de 2017, que em boa hora 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 
 
O VETO INTEGRAL surpreendeu os empresários gráficos do país, os quais, em conjunto, 
pleiteiam e submetem a Vossa Excelência o que se segue: 
 

Ação direta junto ao Ministro da Fazenda (Receita Federal / Conselho Gestor do 

Simples Nacional), de modo que administrativamente se encontre caminhos para 

postergar, excepcionalmente, o prazo de opção ao Simples Nacional, que se 

esgota a 31 de janeiro próximo, portanto, antes da possibilidade temporal do 

exame do VETO pelo Congresso Nacional, que deverá ocorrer somente no final 

de fevereiro. 

O setor empresarial, que acompanha a brilhante atuação de Vossa Excelência, 
sempre atento, firme e decidido, conta com o vosso inestimável apoio nessa jornada, pois há 
milhares de pequenos empresários gráficos de todo o país aguardando a oportunidade de 
regularização de seus débitos, para voltar a investir nesse momento em que a condução 
governamental nos levou à retomada do crescimento econômico.  

 
Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos. 

 
 
Cordialmente,                  

                                                                                  
           Levi Ceregato                                               Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                           Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

AN/CT – 016/2018 
 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Deputado Federal Carlos Marun 
DD. Ministro Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República 
Brasília - DF 
 
Excelentíssimo Senhor Ministro, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL, entidade federativa que 
congrega o empresariado gráfico por meio de 16 ABIGRAF´S Regionais em diversos Estados 
do país, representando aproximadamente 20 mil indústrias gráficas, responsáveis por 0,34% 
do PIB Nacional e pela geração de mais de 188 mil empregos diretos, vem à presença de 
Vossa Excelência em nome de toda a indústria gráfica do país, 97% constituída de empresas 
de micro e pequeno portes, em sua maioria enquadradas no SIMPLES NACIONAL, manifestar 
posicionamento contrário ao VETO presidencial do PLS 164, de 2017, que em boa hora 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 
 
O VETO INTEGRAL surpreendeu os empresários gráficos do país, os quais, em conjunto, 
pleiteiam duas ações governamentais importantes, quais sejam: 
 

1. Não interferir no processo de apreciação do VETO em futura sessão do 

Congresso Nacional (que precisa ocorrer ainda fevereiro), de modo que os 

parlamentares expressem livremente seu pensamento em defesa das 

empresas de menor porte; e 

2. Ação direta junto ao Conselho Gestor do Simples Nacional (Ministério da 

Fazenda / Receita Federal), de modo que administrativamente se encontre 

caminhos para postergar, excepcionalmente, o prazo de opção ao Simples 

Nacional, que se esgota a 31 de janeiro próximo, portanto, antes da 

possibilidade temporal do exame do VETO pelo Congresso Nacional. 

O setor empresarial, que acompanha a atuação recente de Vossa Excelência na 
Câmara dois Deputados e agora no Palácio do Planalto, sempre objetivo, firme e decidido, 
conta com o vosso inestimável apoio nessa jornada. 

 
Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos. 

 
 
Cordialmente,                  

                                                                                  
           Levi Ceregato                                               Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                           Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

AN/CT – 017/2018 
 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Senador Eunício Oliveira 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília - DF 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL, entidade federativa que 
congrega o empresariado gráfico por meio de 16 ABIGRAF´S Regionais em diversos Estados 
do país, representando aproximadamente 20 mil indústrias gráficas, responsáveis por 0,34% 
do PIB Nacional e pela geração de mais de 188 mil empregos diretos, vem à presença de 
Vossa Excelência em nome de toda a indústria gráfica do país, 97% constituída de empresas 
de micro e pequeno portes, em sua maioria enquadradas no SIMPLES NACIONAL, manifestar 
posicionamento contrário ao VETO presidencial do PLS 164, de 2017, que em boa hora 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 
 
O VETO INTEGRAL surpreendeu os empresários gráficos do país, os quais, em conjunto, 
pleiteiam duas ações governamentais importantes, quais sejam: 
 

1. Não interferir no processo de apreciação do VETO em futura sessão do 

Congresso Nacional (que precisa ocorrer ainda fevereiro), de modo que os 

parlamentares expressem livremente seu pensamento em defesa das 

empresas de menor porte; e 

2. Ação direta junto ao Conselho Gestor do Simples Nacional (Ministério da 

Fazenda / Receita Federal), de modo que administrativamente se encontre 

caminhos para postergar, excepcionalmente, o prazo de opção ao Simples 

Nacional, que se esgota a 31 de janeiro próximo, portanto, antes da 

possibilidade temporal do exame do VETO pelo Congresso Nacional. 

O setor empresarial, que acompanha a atuação de Vossa Excelência na 
presidência do Senado Federal, sempre objetivo, firme e decidido, conta com o vosso 
inestimável apoio nessa jornada. 

 
Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos. 

 
 
Cordialmente,                  

                                                                                  
           Levi Ceregato                                               Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                           Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

AN/CT – 018/2018 
 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Deputado Federal Rodrigo Maia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília - DF 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL, entidade federativa que 
congrega o empresariado gráfico por meio de 16 ABIGRAF´S Regionais em diversos Estados 
do país, representando aproximadamente 20 mil indústrias gráficas, responsáveis por 0,34% 
do PIB Nacional e pela geração de mais de 188 mil empregos diretos, vem à presença de 
Vossa Excelência em nome de toda a indústria gráfica do país, 97% constituída de empresas 
de micro e pequeno portes, em sua maioria enquadradas no SIMPLES NACIONAL, manifestar 
posicionamento contrário ao VETO presidencial do PLS 164, de 2017, que em boa hora 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 
 
O VETO INTEGRAL surpreendeu os empresários gráficos do país, os quais, em conjunto, 
pleiteiam duas ações governamentais importantes, quais sejam: 
 

1. Não interferir no processo de apreciação do VETO em futura sessão do 

Congresso Nacional (que precisa ocorrer ainda fevereiro), de modo que os 

parlamentares expressem livremente seu pensamento em defesa das 

empresas de menor porte; e 

2. Ação direta junto ao Conselho Gestor do Simples Nacional (Ministério da 

Fazenda / Receita Federal), de modo que administrativamente se encontre 

caminhos para postergar, excepcionalmente, o prazo de opção ao Simples 

Nacional, que se esgota a 31 de janeiro próximo, portanto, antes da 

possibilidade temporal do exame do VETO pelo Congresso Nacional. 

O setor empresarial, que acompanha a brilhante atuação de Vossa Excelência 
na presidência da Câmara dos Deputados, sempre objetivo, firme e decidido, conta com o 
vosso inestimável apoio nessa jornada. 

 
Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos. 

 
 
Cordialmente,                  

                                                                                  
           Levi Ceregato                                               Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                           Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

AN/CT – 019/2018 
 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Deputado Federal Baleia Rossi  
Presidente da Frente Parlamentar Mista do Setor Gráfico e Mídia Impressa 
Brasília - DF 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL, entidade federativa que 
congrega o empresariado gráfico por meio de 16 ABIGRAF´S Regionais em diversos Estados 
do país, representando aproximadamente 20 mil indústrias gráficas, responsáveis por 0,34% 
do PIB Nacional e pela geração de mais de 188 mil empregos diretos, vem à presença de 
Vossa Excelência em nome de toda a indústria gráfica do país, 97% constituída de empresas 
de micro e pequeno portes, em sua maioria enquadradas no SIMPLES NACIONAL, manifestar 
posicionamento contrário ao VETO presidencial do PLS 164, de 2017, que em boa hora 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 
 
O VETO INTEGRAL surpreendeu os empresários gráficos do país, os quais, em conjunto, 
pleiteiam duas ações governamentais importantes, quais sejam: 
 

1. Não interferir no processo de apreciação do VETO em futura sessão do 

Congresso Nacional (que precisa ocorrer ainda fevereiro), de modo que os 

parlamentares expressem livremente seu pensamento em defesa das 

empresas de menor porte; e 

2. Ação direta junto ao Conselho Gestor do Simples Nacional (Ministério da 

Fazenda / Receita Federal), de modo que administrativamente se encontre 

caminhos para postergar, excepcionalmente, o prazo de opção ao Simples 

Nacional, que se esgota a 31 de janeiro próximo, portanto, antes da 

possibilidade temporal do exame do VETO pelo Congresso Nacional. 

O setor empresarial, que acompanha a brilhante atuação de Vossa Excelência 
na Câmara dos Deputados, sempre objetivo, firme e decidido, conta com o vosso inestimável 
apoio nessa jornada. 

 
Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos. 

 
 
Cordialmente,                  

                                                                                  
           Levi Ceregato                                               Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                           Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

AN/CT – 020/2018 
 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 
 
Exmo Sr. 
Guilherme Afif Domingos 
Presidente do SEBRAE NACIONAL  
Brasília - DF 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF NACIONAL, entidade federativa que 
congrega o empresariado gráfico por meio de 16 ABIGRAF´S Regionais em diversos Estados 
do país, representando aproximadamente 20 mil indústrias gráficas, responsáveis por 0,34% 
do PIB Nacional e pela geração de mais de 188 mil empregos diretos, vem à presença de 
Vossa Excelência em nome de toda a indústria gráfica do país, 97% constituída de empresas 
de micro e pequeno portes, em sua maioria enquadradas no SIMPLES NACIONAL, manifestar 
posicionamento contrário ao VETO presidencial do PLS 164, de 2017, que em boa hora 
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN). 
   
O VETO INTEGRAL surpreendeu os empresários gráficos do país, os quais, em conjunto, 
pleiteiam duas ações governamentais importantes, quais sejam: 
 

1. Não interferir no processo de apreciação do VETO em futura sessão do 

Congresso Nacional (que precisa ocorrer ainda fevereiro), de modo que os 

parlamentares expressem livremente seu pensamento em defesa das 

empresas de menor porte; e 

2. Ação direta junto ao Conselho Gestor do Simples Nacional (Ministério da 

Fazenda / Receita Federal), de modo que administrativamente se encontre 

caminhos para postergar, excepcionalmente, o prazo de opção ao Simples 

Nacional, que se esgota a 31 de janeiro próximo, portanto, antes da 

possibilidade temporal do exame do VETO pelo Congresso Nacional. 

O setor empresarial, que acompanha a brilhante atuação de Vossa Excelência 
na presidência do SEBRAE NACIONAL, sempre objetivo, firme e decidido, conta com o vosso 
inestimável apoio nessa jornada. 

 
Certos da atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos. 

 
 
Cordialmente,                  

                                                                                  
           Levi Ceregato                                               Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                           Presidente: Conselho Diretivo     


