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O 14º Prêmio Werner Klatt foi a melhor resposta que o nosso setor poderia dar à crise sem precedentes na história 
deste País e, ainda mais, deste Estado. Mas sobre o PWK você será muito bem informado nas próximas páginas 
desta Revista. Hoje, ocupo esse espaço para falar de algo absolutamente urgente: a sobrevivência do nosso sin-
dicato. A opção pela não contribuição sindical põe em risco um trabalho que já dura mais de 70 anos. E é dessa 
luta que venho convocar cada empresário, cada associado, para se colocar do lado da nossa indústria. A decisão 
de defender o setor é nossa, e o pagamento da contribuição é fundamental. O SIGRAF defende os interesses das 
indústrias gráficas do Município do Rio de Janeiro e busca soluções para as questões que impactam a competiti-
vidade e a produtividade do setor. Além disso, oferece uma série de benefícios voltados para o fortalecimento das 
empresas. O que não faltam são ações em defesa do setor, do mercado e da sua empresa. Ou seja, o que não falta 
são motivos para você se manter associado e atuante junto ao seu sindicato. Veja, agora, os principais benefícios 
de ser associado ao SIGRAF:
• Ações junto ao poder público que buscam garantir melhorias no ambiente de negócios, como a redução de impos-
tos e a simplificação de obrigações que impactam a competitividade da indústria; 
• Ação para suspensão de campanhas contra a indústria do papel, agilidade no processo de licenciamento ambien-
tal e obtenção do selo FSC;
• Solução de conflito tributário que afligia o setor há mais de três décadas (ICMS e ISS);
• Realização do Prêmio Werner Klatt;
• Emissão de laudo de capacitação técnica;
• Aprovação da Lei  nº 4344 de 27 de maio de 2004 – Institui o Programa de Desenvolvimento do Setor Gráfico;
• Prevalência da convenção coletiva frente aos pisos salariais do estado do Rio de Janeiro;
• Regulamentações mais simplificadas para micro e pequenas empresas;
• Minimização dos impactos do Bloco K do Sped Fiscal;
• Revogação da liminar que proibia concessão de incentivos fiscais no estado do Rio;
• Diagnóstico e flexibilização da NR-12, que trata da segurança no uso de máquinas e equipamentos, para permitir, 
por exemplo, a adequação sem prejuízo na produção e sem necessidade de investimento;
• Revogação da Taxa Única (Trimestral) de Serviços Tributários da Receita Estadual, que previa a antecipação da 
cobrança sobre os serviços prestados pela receita que incidia sobre todas as empresas contribuintes de ICMS.
 • Divulgação periódica de licitações públicas disponibilizadas pelo Brasil Licitações;
• Condições especiais na compra de produtos e na contratação de serviços de empresas parceiras do Sistema 
FIRJAN, como veículos para renovação de frota e software emissor de nota fiscal eletrônica;
• Encontros de negócios, palestras, workshops e seminários com informações setoriais relevantes;
• Participação em caravanas empresariais e cursos do SENAI em diversas modalidades;
• Educação executiva, destinado aos empresários, executivos e líderes (Programa de Educação Executiva do IEL); 
• Suporte e informação para linhas de crédito e programas de financiamento; 
• Apoio e orientação qualificada para captação de recursos destinados à aquisição de máquinas e equipamentos 
junto a instituições de fomento. Além desta assessoria, a FIRJAN possui um posto de informações do BNDES. O 
serviço é gratuito e presta informações e orientações sobre as políticas e formas de atuação do órgão;
• Agilidade na emissão do documento exigido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo 
é gerar benefícios fiscais relacionados ao ICMS sobre a operação de importação ou aquisição interestadual;
• Assessoria jurídica trabalhista e tributária, aconselhamento técnico sobre gestão, boas práticas e legislação, as-
sessoria de Responsabilidade Social e orientação empresarial qualificada em temas ligados à gestão do processo 
de inovação. As empresas também contam com o Laboratório de Tinta e Papel do SENAI Maracanã, com equipa-
mentos de ponta;
• Agilidade na emissão do Ata Carnet, espécie de passaporte aduaneiro internacional de mercadorias; 
• Assessoria para proporcionar mais segurança aos operadores de máquinas e equipamentos. PCMSO – Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional e PRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
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14º PWK: a resposta do setor à crise
Co-realizado pelo SISTEMA FIRJAN, edição do Prêmio pavimenta caminho rumo à excelência

Por Ilan Wettreich, editor da Revista SIGRAF

Carlos Di Giorgio, Sergei Lima e Valter ZanacoliO Diretor da FIRJAN, Márcio Fortes

fícil produzir nesse país, por quantas dificuldades 
passamos. O produto gráfico fluminense não deve 
nada a ninguém, no país e fora do Brasil também. 
Nossa qualidade está comprovada em cada peça 
exposta aqui – disse Di Giorgio, emocionado.

O Prêmio Werner Klatt chegou à sua 14ª edição 
renovado, ainda mais forte e atuante. A partir deste 
ano, o prêmio passa a ser uma realização do SISTE-
MA FIRJAN, ao lado do SISTEMA SIGRAF/ABIGRAF-
-RJ e SENAI Rio, o que lhe confere ainda mais visibi-
lidade e, principalmente, abrangência. 

- A competição estimula os concorrentes a apre-
sentarem o melhor que têm, a inovar e, consequen-
temente, fortalecer a cadeia gráfica do Rio de Ja-
neiro como um todo. Trata-se de um prêmio muito 
respeitado, e o SISTEMA FIRJAN tem orgulho de 
assiná-lo. Ganham a Indústria Gráfica e o mercado 
fluminenses – disse Márcio Fortes, Diretor de Rela-
ções Institucionais da entidade, na festa de premia-
ção dos vencedores do 14º PWK.

Os vencedores saíram felizes com seus troféus, 
uma verdadeira chancela de excelência gráfica. In-
clusive, este ano, o PWK criou um selo, que poderá 
ser utilizado por cada gráfica vitoriosa, para divul-
gar ao mercado o feito. Mas a grande vencedora 
da noite foi a Indústria Gráfica Fluminense, que 
demonstra maturidade e resistência, diante de um 
cenário econômico e político jamais visto em nossa 
história, principalmente no Estado. O setor gráfico 
continua a olhar para frente, investindo em seus 
processos e imprimindo com uma qualidade que 
não deve nada às melhores gráficas do mundo.

- A cada ano, a busca pela excelência gráfica se 
ratifica e se torna uma obsessão do nosso setor no 
Estado do Rio de Janeiro. O PWK apenas confirma 
o que vemos no dia a dia da produção de nossas 
empresas. Estamos muito orgulhosos da nossa in-
dústria – finalizou Di Giorgio.

O 14º Prêmio de Excelência Gráfica Werner 
Klatt é a melhor e mais contundente res-
posta da Indústria Gráfica Fluminense à cri-

se, que tem trazido, esse ano, tantas dificuldades 
e desafios ao setor, ainda mais no Estado do Rio 
de Janeiro. Inovação, criatividade, empreendedoris-
mo, tecnologia e, claro, excelência gráfica marca-
ram o PWK, provando que esse é, e sempre será, o 
melhor caminho a trilhar.

A festa da entrega dos troféus aos vencedores 
do 14º PWK aconteceu na noite de 27 de outubro, 
mais uma vez no Centro de Convenções do SISTE-
MA FIRJAN, no Centro. Foram distribuídos troféus 
para os ganhadores de 39 categorias, de dez dife-
rentes segmentos. Para chegar ao evento, os par-
ticipantes precisavam cruzar um salão onde esta-
vam expostas as peças finalistas do 14º PWK. Uma 
verdadeira galeria de arte, expressão dita pelo pre-

sidente do SISTEMA SIGRAF/
ABIGRAF-RJ, Carlos Augusto 
Di Giorgio, e por várias pes-

soas, impressionadas com a 
qualidade apresentada. 

- O PWK já havia atra-
vessado fronteiras, repre-
sentando o Brasil na Feira 
do Design de Milão, na 

Itália. Foi o único prê-
mio nacional a partici-

par do evento, em toda 
sua história. Mas o que 

me emocionou mesmo 
foi passar por esta verda-
deira galeria de arte e ver 

cada obra prima. Sei o quanto é di-
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O14º PWK distribuiu 
39 troféus, de 39 ca-

tegorias e dez diferentes 
segmentos. Não foi uma 
tarefa fácil para os jurados 
escolher as peças finalistas, 
muito menos as vencedo-
ras. A verdade é que o con-
junto de produtos forma 
uma verdadeira galeria de 
arte, e mostra a excelência 
da Indústria Gráfica Flu-
minense. Veja, agora, nas 
próximas páginas, as pe-
ças vencedoras do 14º Prê-
mio de Excelência Gráfica 
Werner Klatt. Parabéns aos 
vencedores!

Verdadeira
galeria
de arte: 
as peças

vencedoras
do 14º PWK

Segmento Livro, 
Categoria - Livros de 
Texto: Livro Acervo  
Dynamic / Sol Gráfica

Segmento Livro, Categoria -
Livros Institucionais: 
Clube Vida Em Grupo

J Di Giorgio & Cia 

Segmento Livro, Categoria - 
Livros Infantis / Juvenis: Livro 
Lampião e o Vovô da Vovó na 
cidade de Mossoró 
Zit Gráfica e Editora 

Segmento Livro, 
Categoria - Livros 

Culturais e de Arte: 
Livro Sebrae 500

Sol Gráfica

Segmento Livro, Categoria - 
Livros Ilustrados e Livros 
Técnicos: Atlas de Cirurgia Plástica 
Oculofacial e Reconstrutiva 
Editora Vozes
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Segmento Livro, Categoria 
- Livros Didáticos: Livro 
Fun Factory / Imprint 2001 
Gráfica e Editora 
(Aerographic)

Segmento Livro, Categoria 
- Guias, Manuais e Anuários: 
Guide Visual Merchandising / 
Gráfica Onida 

Segmento Revistas, Catego-
ria – Revistas Institucionais: 
Revista Olímpica / Holográfica 
Editora 

Segmento Jornais, Categoria - Jornais de 
Circulação Não-Diários: Jornal - Sindicato do 
Comércio / Imprint 2001 Gráfica e Editora 
(Aerographic)

Segmento Acondicionamento, 
Categoria - Embalagens Semi-

-Rígidas – Sem – Efeitos 
Gráficos: Schweppes 

Sol Gráfica 

Segmento Acondicio-
namento, Categoria 
- Embalagens Semi-

Rígidas – Com – 
Efeitos Gráficos: 

Caixa Copo U.A.S.P. 
Holográfica Editora

Segmento 
Acondicionamento, 

Categoria - Embalagens 
Semi-Rígidas – Com – 

Efeitos Gráficos Especiais: 
Cartucho Estojo Rosa

Vermelha (2x260g) 
Gráfica Santa Cruz 



Por Ilan Wettreich, edi-
Segmento Promocional 
Categoria – Relatórios 
de Empresas: Relatório 
2009/2016 Multirio 
Gráfica Onida
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Segmento Acondicionamento 
Categoria - Embalagens 
Sazonais: Caixa Extraordinário 
Elseve / Holográfica Editora 

Segmento 
Acondicionamento 
Categoria - Sacolas: 
Sacola Arpel / Carton 
Wega Indústria de 
Embalagens    

Segmento Promocional 
Categoria – Pôsteres e 
Cartazes: Cartaz - Shell Helix  
Imprint 2001 Gráfica e 
Editora (Aerographic)

Segmento Promocional Categoria – 
Catálogos Promocionais e de Arte 
– Com – Efeitos Gráficos Especiais: 
Catálogo Ateen / Sol Gráfica 

Segmento Promocional 
Categoria – Catálogos 

Promocionais e de Arte – Sem 
– Efeitos Gráficos Especiais: 
Look Book Inverno 2017 Fyi / 
Color Set Industria Gráfica 

Segmento Promocional 
Categoria – Folhetos e 
Folderes Publicitários: 

Folder Mala Incentivo 
Russia Matrioska / Color 

Set Industria Gráfica
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Segmento Promocional 
Categoria  – Calendário 

de Parede: Calendário 
de Parede Geobrugg 2017 

Avanced Publishing 
Consultoria Editorial

Segmento Promocional Cate-
goria – Calendário de Mesa: 
Calendário de Mesa CBF  2017 / 
Sol Gráfica 

Segmento Promocional Categoria – Display, 
Móbiles E Materiais de Ponto de Venda – De Mesa: 

Display Carrinho Precious Nature / Holográfica Editora

Segmento Promocional Categoria – 
Kits Promocionais: Kit Bateu Levou Niely 
Holográfia Editora

Segmento Promocional Categoria 
– Display, Móbiles e Materiais de 
Ponto de Venda – De Chão: Cubo 

Divas / Holográfica Editora 

Segmento Comercial 
Categoria – Cartões 
de Mensagem: Cartão 
de Mensagem Tempore 
Portas / Sol Gráfica 
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Segmento Comercial Categoria 
– Convites: Convite 15 Anos Ana 
Luiza / Dvz Impressões Gráficas

Segmento Comercial 
Categoria – Cartões de 
Visita: Cartão De Visita - Vieira 
Cruz Advogados / Avanced 
Publishing Consultoria 
Editorial 

Segmento Comercial 
Categoria – Agendas: 
Agenda Escola 
Mopi 2017
Dvz Impressões 
Gráficas 

Segmento Comercial 
Categoria – Cardápios: 
Cardápio Pizza Hut 
Gráfica Onida 

Segmento Comercial Categoria 
– Impressos de Segurança: Selo 
Postal Comemorativo - Borboletas 
Brasileiras / Casa da Moeda do 
Brasil

Segmento Comercial 
Categoria – Papelarias, 

Certificados e Diplomas: 
Pasta Or Gestão Imobiliária

Gráfica Onida 
Segmento Comercial Categoria 

– Cadernos em Geral: Caderno 
Color / Holográfica Editora 
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Segmento Produtos Próprios Categoria – (Produtos 
Próprios) Kits Promocionais: Brinde 65 Anos Onida/ 
Gráfica Onida 

Segmento Produtos Próprios Categoria  – 
(Produtos Próprios) Cartões de Visitas e Papela-
rias: Marcadores / Letras e Versos Gráfica e Editora 

Segmento Produtos Próprios Categoria 
– (Produtos Próprios) Sacolas Próprias: 

Sacola Holográfica / Holográfica Editora 

Segmento Produtos Próprios 
Categoria – (Produtos 
Próprios) Impressos 
Promocionais, Catálogos e 
Folhetos: Caixa Wega G 
Carton Wega Indústria 
de Embalagens

Segmento Serigrafia 
Categoria – Impressão 

Serigráfica: Convite 
e Envelope - Marcela / 
Avanced Publishing 

Consultoria 
Editorial 

Segmento Híbrido Categoria – 
Impressão Híbrida: Protifólio de 
Produtos Golden Cross / Gráfica 
Onida 

Segmento Impressão Digital 
Categoria – Impressão Digital em 

Pequenos e Médios Formatos: Livro 
O Primeiro Conto do Rei / Letras e 

Versos Gráfica e Editora
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Sigraf é exemplo de associativismo
Dirigentes de outras entidades parabenizam o SIGRAF pelo PWK e pelas ações mobilizadoras

“O PWK traz visibilidade para a 
Indústria Gráfica Fluminense. 
Com um apoio mais abrangen-
te da FIRJAN, o prêmio fica ain-
da mais forte” (Valter Zaracoli, 
Presidente do Sindicato de Pe-
trópolis)

Convidados do PWK: empresários 
e diretores do SISTEMA FIRJAN
Convidados do PWK: empresários 
e diretores do SISTEMA FIRJAN

“O SIGRAF é um exemplo. Seria 
excelente se os demais sindica-
tos fizessem o mesmo. A Indús-
tria Gráfica é um exemplo de 
proatividade no Rio de Janeiro” 
(Augusto Cardoso, Superin-
tendente de Projetos Especiais 
da Secretaria Estadual da Casa 
Civil e Desenvolvimento Urbano)

“O trabalho que o SIGRAF reali-
za é referência em boas práticas. 
O PWK é um excelente exemplo 
do alcance deste trabalho, que 
deve ser seguido por todos” 
(Renato Regazzi, Gerente do 
SEBRAE/RJ)

“Com muito trabalho é possível superar a crise. O SIGRAF está fazendo 
sua parte, estimulando a excelência do produto gráfico e, assim, apos-
tando no mercado fluminense. É um setor de vanguarda, que aposta 
na inovação e na sua qualidade” (Marcio Fortes, Diretor de Relações 
Institucionais da FIRJAN)

“O PWK faz toda a diferença. O SIGRAF provoca as empresas a se mo-
vimentarem, em busca da qualidade e da inovação, o que provoca a 
evolução do setor” (Alexandre Reis, Diretor de Operações da FIRJAN)

“O PWK ganha mais robustez ao ser co-realizado pela FIRJAN” (Sergei 
Lima, Presidente do Sindicato do Sul Fluminense)

“É um reconhecimento muito importante para nós, ainda mais que 
estamos localizados numa região que não é um polo do setor. É impor-
tante reconhecer a capacidade da nossa equipe e dividir com eles este 
reconhecimento” (Marcelo Schmidt Alvez, Diretor da Carton Wega, 
empresa do interior premiada)

“O PWK mostra como o setor 
gráfico é bem estruturado, com 
um sindicato forte e atuante. Os 
empresários gráicos são unidos” 
(Sergio Yamagata, Diretor-Te-
soureiro da FIRJAN)

“O PWK realça a produtividade, as boas práticas e ajuda a transformar 
o setor gráfico” (Ricardo Maia, Vice-Presidente da FIRJAN)

“Ao manter o PWK, o SIGRAF 
demonstra efetivamente que as 
empresas gráfias são capazes de 
superar a crise, com trabalho, 
esforço e uma melhor gestão. O 
setor gráfico tem um posiciona-
mento diferenciado, principal-
mente por conta da sua atuação 
sindical coletiva” (Evandro Pe-
çanha, Diretor do SEBRAE/RJ)

“O PWK é uma prova de que as 
empresas podem entregar as 
melhores soluções ao merca-
do. O cliente não precisa buscar 
uma gráfica de outro Estado. A 
qualidade do produto gráfico 
fluminense é chancelada pelo 
PWK. É um trabalho de primeira 
linha” (Cezar Kirszenblatt, Ge-
rente do SEBRAE/RJ)
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Entrevista

protagonismo
Na avaliação do Gerente 

Executivo Regional do 
SENAI Maracanã, Ricar-

do Curty Dias, a participação da 
entidade como co-realizadora 
do evento trouxe ganhos signi-
ficativos, que serão ampliado ao 
longo dos próximos anos. Nesta 
entrevista, ele fala de um maior 
protagonismo do PWK, bem 
como anunciou novidades.

Esta foi a primeira edição do 
PWK que o SISTEMA FIRJAN 
participa como co-realizadora 
do evento. Qual sua avaliação 
do 14º PWK?

Ricardo Curty Dias- Somado 
ao trabalho já realizado duran-
te anos pelo SISTEMA SIGRAF/
ABIGRAF-RJ nesta edição conse-
guimos um crescimento de qua-
se 80% de adesão de empresas 
em relação a 2016, acredito que 
com a participação do SENAI-RJ 
como co-realizadora consegui-
mos desenvolver um maior pro-

O Gerente 
Executivo 
Regional do 
SENAI Maracanã,
Ricardo Curty: 
fortalecimento
dos vínculos
institucionais

Um maior

tagonismo na transformação do 
setor gráfico.

Quais os ganhos que o PWK 
teve com essa parceria? 

Ricardo Curty Dias- Nós apoia-
mos o Prêmio desde sua primeira 
edição, porém como co-realiza-
dora do prêmio, destaco alguns 
pontos: excelentes resultados 
obtidos tanto com o número de 
empresas participantes quanto 
o número de peças inscritas, re-
fletindo o quão importante foi 
a ação institucional do SENAI-
-RJ e Sistema FIRJAN, ao lado do 
SISTEMA SIGRAF/ABIGRAF-RJ; 
equipe estruturada para aten-
dimento a todos os pontos do 
projeto, como: relacionamento 
com o mercado, técnica, jurídi-
ca, comunicação e marketing, 
logística; e  maior divulgação do 
Prêmio, atingindo todo o Estado 
do RJ, com uma maior abran-
gência e participação de empre-
sas gráficas do interior, gerando 

inclusive vencedores. 
Qual importância que essa 

parceria tem para o setor grá-
fico? E para o SENAI? 

Ricardo Curty Dias- O Prêmio 
Werner Klatt tem o potencial 
de empoderar o setor gráfico 
perante a sua cadeia produtiva, 
mostrando o valor que agre-
ga aos produtos finais.  Sendo 
uma indústria transversal à vá-
rios setores, com ampla gama 
de produtos, o Prêmio ainda dá 
oportunidade para os próprios 
gráficos se conhecerem melhor 
e divulgar a qualidade do setor 
para outros setores que com-
põe a cadeia. Percebo que toda 
cadeia do segmento gráfico 
ganha com a realização do Prê-
mio Werner Klatt. A realização 
do Prêmio, com a chancela do 
SENAI-RJ, conseguiu movimen-
tar o mercado gráfico de todo 
o Estado, fortalecendo a repre-
sentatividade e a importância do 
Prêmio, que foca principalmente 
a valorização do produto gráfico 
e o profissional da área. 

Quais são os próximos pas-
sos? O que vai mudar, o que 
poderemos ter de novidade?

Ricardo Curty Dias- Iremos 
ampliar nosso contato com a ca-
deia produtiva e trabalhar na re-
formulação do Regulamento.  O 
objetivo é atualizar as categorias 
com o mercado e criar uma ca-
tegoria Estudante, que propor-
cionará a exposição de trabalhos 
de alunos do segmento gráfico, 
além de outras formas de fazer 
o PWK se desdobrar em mais do 
que somente o troféu, mas per-
petuar no mercado.

Suas considerações finais...
Ricardo Curty Dias- Para o pró-

ximo ano continuaremos com os 
programas implementados por 
essa parceria, aperfeiçoando e 
desenvolvendo novas ações e empre-
endimento. Acredito que o exercício 
continuado dessa aliança estratégica 
fortalece os vínculos institucionais e 
proporciona sólidos benefícios e re-
sultados que certamente num traba-
lho solitário não renderia. 
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• Reunião na FIRJAN sobre o BNDES no dia 20/07;
• Workshop Associativismo e Relacionamento no dia 
26/07, no SENAI Tijuca;
• Reunião Setorial Gráfica no dia 31/07, na FIRJAN;
• Reunião dos conselhos regionais do SESI-RJ e do 
SENAI-RJ no dia 31/07;
• Conselho Superior de Representantes da FIRJAN com 
Conselho de Administração do CIRJ – reunião conjun-
ta no dia 31/07;
• Lançamento da contagem regressiva do desliga-
mento da tv analógica e aula inaugural da Patrulha 
Digital no dia 03/08;
• Diretoria Executiva da FIRJAN e Comitê Executivo do 
CIRJ com Conselho Regional e Assembleia Geral do 
IEL-RJ – reunião conjunta no dia 07/08;
• Lançamento do Programa de Integridade do SISTE-
MA FIRJAN no dia 08/08 na Federação;
• Reunião de trabalho com a presença do Secretário 
de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômi-
co, Christiano Áureo, no dia 10/08, na FIRJAN;
• Reunião da Diretoria Plena da FIRJAN com a Direto-
ria do CIRJ no dia 14/08, na Federação;
• Conselho Regional com a Assembleia do IEL-RJ no 
dia 28/08;
• Reunião conjuntas dos Conselhos Regionais do SESI-
-RJ e do SENAI-RJ no dia 28/08, na FIRJAN;
• Conselho Superior de Representantes da FIRJAN com 
Conselho de Administração do CIRJ – reunião conjun-
ta no dia 28/08;
• Diretoria Executiva da FIRJAN e Comitê Executivo do 
CIRJ no dia 04/09 na FIRJAN;
• Reunião almoço com Bernardinho no dia 13/09, na 
FIRJAN;
• Palestra as Forças Armadas e a segurança no Rio de 
Janeiro na Casa do Empresário, no dia 19/09;
• Debate audiência pública – reforma da lei geral das 
micro e pequenas empresas no dia 22/09, na FIRJAN;
• Reunião conjunta dos Conselhos Regionais do SESI-
-RJ e do SENAI-RJ no dia 25/09, na FIRJAN;
• Reunião conjunta do Conselho Diretor de Represen-
tates da FIRJAN com o Conselho de Administração do 
CIRJ no dia 25/09, na FIRJAN;
• Semana Rio + Design 2017, com a presença do Vice 
Governador, no dia 28/09, no Pier Mauá;
• Reunião conjunta da Diretoria Executiva da FIRJAN 
e Comitê Executivo do CIRJ no dia 02/10, na FIRJAN;
• Participação no encerramento da etapa estadual da 
Olimpíada do Conhecimento no dia 05/10, na FIRJAN;
• Reunião da Diretoria Plena da FIRJAN e Diretoria do 
CIRJ, realizada em 09/10;
• Reunião almoço na FIRJAN no dia 09/10;

• Consultoria da FIRJAN, Sr. Alberto para auxílio de de-
mandas/projetos na criação de um sindicato indepen-
dente com o fim da contribuição sindical no dia 10/10;
• Reunião para criação do vídeo institucional do SI-
GRAF em parceria com a FIRJAN, no dia 11/10;
• Compromisso com a gestão fiscal – encontro com 
prefeitos, no dia 16/10;
• 26ª Assembleia Geral Extraordinária da ABIGRAF 
Nacional realizada no dia 20/10, na sede da ABIGRAF 
Regional do Paraná;
• III Seminário Sul Brasileiro da Indústria Gráfica reali-
zado no dia 21/10 na FIEP – PR, Curitiba;
• Abertura do evento Print Promotion no dia 24/10, 
no SENAI Maracanã;
• Cerimônia de entrega dos troféus do 14º Prêmio de 
Excelência Gráfica Werner Klatt no dia 27/10, na FIR-
JAN;
• Reunião Setorial Gráfica realizada no dia 30/10, na 
sede do SISTEMA FIRJAN;
• Reunião do Conselho Regional do SESI-RJ e SENAI-RJ 
realizado no dia 30/10, na sede do SISTEMA FIRJAN;
• Reunião do Conselho FIRJAN e Conselho CIRJ realiza-
do no dia 30/10, na sede do SISTEMA FIRJAN;
• Participação na audiência pública – reforma da lei 
geral das micro e pequenas empresas realizado no dia 
31/10, na sede da FIRJAN;
• Reunião/almoço com o Prefeito da Cidade de São 
Paulo, João Dória, na sede do SISTEMA FIRJAN;
• Reunião da Diretoria Executiva da FIRJAN e o Comitê 
Executivo do CIRJ na sede da FIRJAN no dia 06/11;
• Almoço na FIRJAN no dia 13/11;
• Reunião do Conselho do IEL no dia 13/11, na FIRJAN;
• Reunião Setorial Gráfica extraordinária no dia 13/11, 
na FIRJAN;
• Reunião da Diretoria Plena FIRJAN e Diretoria CIRJ na 
sede do SISTEMA FIRJAN, no dia 13/11;
• Noite de autógrafos do livro “Rio em Transe - no 
Núcleo da Crise”, de autoria do Dr. Julio Bueno, na 
livraria da Travessa, em Ipanema, no dia 16/11;
• Reunião Setorial Gráfica na sede do SISTEMA FIR-
JAN, no dia 27/11;
• Reunião do Conselho Regional do SESI-RJ e SENAI-RJ 
na sede do SISTEMA FIRJAN, no dia 27/11;
• Reunião do Conselho FIRJAN e Conselho CIRJ na FIR-
JAN, no dia 27/11;
• 9º Encontro de Arranjos Produtivos Locais do Estado 
do Rio de Janeiro no Palácio Guanabara, no dia 28/11;
• Reunião devolutiva com o consultor Alberto na FIR-
JAN, no dia 06/12, para mapeamento dos processos 
do SIGRAF;
• Almoço de encerramento das atividades do SISTE-
MA FIRJAN, com a presença do jornalista Gerson Ca-
marotti, no dia 11/12;
• Reunião do Conselho Regional SESI-RJ/SENAI-RJ, no 
dia 11/12, na sede da FIRJAN;
• Reunião almoço sobre a Reforma da Previdência no 
dia 15/12, na sede da FIRJAN.


