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Cadastro de Ferramentas
Controle e registro completo das informações técnicas

Mapa de Custo
Preços mais fiéis e segurança nas decisões comerciais

Controle de Perdas na Produção
Relatório gerencial diário ou mensal

Controle de Estoque
Controle automático de todos os materiais 
conforme produção/faturamento

19 3826-4345   
contato@iquattro.com.br
iquattro.com.br     

Fale conosco, temos uma solução 
compatível com a sua empresa.

Sistema de Gestão Integrado para convertedores

Alcance resultados 
com controle total 
em suas mãos!

Ficha Técnica e Ordem de Produção
Informações corretas e segurança na produção 

Orçamento
Cálculo integrado, análise de possibilidades 
de produção e envio de proposta

http://www.iquattro.com.br
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Luciano Aragão Bezerra (Aaron Rótu-
los & Etiquetas) é o novo presidente do 
Sindicato da Indústria Gráfica do Estado 
do Ceará (Sindgrafica-CE) para o biênio 
2022-24. O atual presidente, Fernando 
Hélio Martins Brito (Sobral Gráfica), pas-
sará a ser Delegado Representante Junto 
a Entidades de Grau Superior.

Formado em Administração de Empre-
sas, com especialização em Gestão Em-
presarial pela FGV, Luciano Aragão Bezer-

Luciano Bezerra (Aaron Rótulos e Etiquetas) 
assume a presidência da Gestão  
2022-2024 do Sindgrafica-CE

ra é sócio e Diretor Comercial da Aaron 
Rótulos & Etiquetas Adesivas, empresa 
onde atua desde 2004. O novo presi-
dente vem do segmento de flexografia, 
que faz do Ceará um destaque regio-
nal. A Aaron tem sede no Eusébio e foi 
a primeira indústria do Norte e Nordeste 
com produção totalmente voltada para 
flexografia modular. É especializada na 
produção de rótulos e etiquetas autoa-
desivas em grandes, médias e pequenas 
tiragens.

“Há anos, acompanho as atividades do 
sindicato e sou um admirador do traba-
lho que a instituição tem feito em defesa 
da indústria gráfica cearense. Agora, terei 
a oportunidade de me aproximar mais 
ainda dos associados, dos fornecedores, 
da cadeia produtiva do setor, dos demais 
sindicatos e de todo o ‘Sistema S’. Quere-
mos também trabalhar para ampliar a 
base das empresas do segmento de fle-
xografia no rol de associadas e fortalecer 
a atuação da entidade em todo o esta-
do”, antecipa. 

Luciano Aragão Bezerra

Sindigraf-CE

fb.com/abiea.fpfb.com/abiea.fp tinyurl.com/linkedinabieatinyurl.com/linkedinabiea

@abieaoficial@abieaoficial tinyurl.com/abieayoutubetinyurl.com/abieayoutube

mailto:oautoadesivo%40abiea.org.br?subject=
http://www.abiea.org.br
http://www.facebook.com/abiea.fp
https://www.linkedin.com/company/abiea-associa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-das-industrias-de-r%C3%B3tulos-e-etiquetas-adesivas/
http://www.instagram.com/abieaoficial
https://www.youtube.com/channel/UCcdq8ctSfZp5HOcFIFoS3JA
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FLEXO & LABELS

Realizada de 24 a 27 de maio, a Flexo & 
Labels 2022 mais uma vez superou as 
expectativas de público e negócios em 
sua segunda edição.

Ao longo de quatro dias de feira, visi-
tantes dos quatro cantos do Brasil, da 
América Latina e de outros continentes 
(América do Norte, Europa, Ásia e África) 
compareceram ao Pro Magno Centro de 
Eventos, em São Paulo, para conferir as 
novidades para os segmentos de flexo-
grafia, rótulos e etiquetas autoadesivas, 
incluindo sistemas de impressão, soft-
wares, mídias e periféricos.

Metas
O evento deste ano superou as metas 
traçadas, atingindo 6 mil visitantes entre 
empresários, donos de clicherias e con-
vertedores, operadores, gerentes indus-
triais e de pré-impressão.

Como resultado, mais de 50 milhões de 
Reais em negócios foram gerados duran-
te a feira e nos dias imediatamente pos-
teriores ao evento.

“Os números nos deixaram extrema-
mente satisfeitos”, comemora Marcia 
Romano, diretora da Flexo & Labels. “O 
sucesso dos expositores marca o sucesso 
do evento como um todo. Prova disso é 
a grande procura para reserva de áreas 
para 2024 tanto de quem já expôs neste 

ano, como novas empresas interessadas 
em participar.”

Destaques
Entre os equipamentos, confirmou-se 
a tendência pelo lançamento e desta-
que de soluções com maior nível de 
automação e flexibilidade o suficiente 
para trabalhar com diferenciados vo-
lumes e, também, variados tipos de 
mídias.

Entre os substratos, a grande tendência 
foi a sustentabilidade, sobretudo para 
otimizar os processos de logística rever-
sa, com os principais players do setor 
anunciando produtos que facilitam a se-
paração da tinta e da mídia e, também, 

Flexo & Labels 2022 é sucesso de visitação 
e negócios em sua segunda edição
Evento superou o número de visitantes de 2019 e apresentou cerca de 50 
milhões de Reais em negócios fechados em quatro dias de realização

novas mídias confeccionadas a base de 
produtos mais ecológicos.

Já entre os softwares, a palavra de ordem 
foi integração – ou seja, o fluxo de tra-
balho para pré-impressão e impressão 
nunca esteve tão interligado e automa-
tizado, tanto em nível de criação de la-
youts e cores, como de preflight, ajustes 
e padronização de impressão.

“Quem compareceu à Flexo & Labels 
2022 viu um show de tecnologia, com 
stands lindos e muita inovação. O suces-
so dos visitantes e de nossos expositores 
é o que mais nos alegra ao final de um 
trabalho tão árduo, após dois anos prati-
camente sem eventos”, finaliza Marcia. 
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MEIO AMBIENTE

Não é segredo que a Natura é um dos gi-
gantes do setor de cosméticos do Brasil, 
tampouco que a empresa vem investin-
do, há vários anos, em sustentabilidade, 
sobretudo estampada no design, perfil, 
marketing e apelo de seus produtos.

O que talvez poucos saibam é que, des-
de 2019, a empresa investe fortemente 
em logística reversa como resultado de 
uma parceria com a Avery Dennison. “Tí-
nhamos um problema ambiental, que 
era a destinação adequada do liner”, ex-
plica Sergio Talocchi, gerente de logística 
reversa e materiais reciclados da Natura 
para América Latina.

Como a Avery Dennison já possuía um 
projeto nesse sentido – envolvendo o 
recolhimento e destinação dos liners, a 
aproximação acabou expandindo as ações 
em novos “braços” para promover essa 
circulação. “Depois, o Sergio teve o insight 
de ir além, buscando fabricantes que nos 
dessem a possibilidade de inserir essa celu-
lose tratada em nossa cadeia de produtos”, 
acrescenta Bárbara Dias, responsável pela 
gestão de resíduos na Natura no Brasil.

“Há uma visão de muita responsabilida-
de da Avery Dennison por perceber que 
o seu produto gerava um resíduo que 
precisava de um destino adequado”, diz 
Sergio. “Foi um movimento de muita res-
ponsabilidade, convidando as empresas-
-clientes a se unirem.”

Atualmente, a Natura & Co. (juntamente 
com a Avon) gera cerca de 3 a 5 tone-
ladas por mês de resíduos de liners que 
precisam ser descartados.

Processo
No processo de logística reversa, a Na-
tura, em parceria com a Avery Dennison, 
direciona os resíduos ao processo de 
reciclagem, durante o qual é separado 
os diversos elementos presentes no li-
ner, resultando em uma celulose limpa 
e pura que, atualmente, é reusada pela 
Natura para confecção de seus produtos.

Outro participante importantíssimo nes-
se projeto é a Polpel.

“Depois que o projeto começou, visita-
mos a Polpel e tivemos uma ótima im-
pressão. É uma empresa que atua numa 
área carente no Brasil, o que é de funda-
mental importância”, explica Sergio. “A 
conexão da Avery Dennison com todos 
os fornecedores gera volume para viabi-
lizar o trabalho inovador da Polpel, que 
extrai do produto uma celulose com um 
nível de pureza muito alto.”

Bárbara destaca que a Polpel, mesmo 
se destacando pela sua tecnologia, teve 
que passar por um rigoroso processo de 
certificação. “Hoje, temos uma grande 
parceria em várias operações. A Polpel é 
parceira em todos os sentidos, inclusive, 
no fornecimento da celulose na mesma 
proporção dos liners para que tivésse-
mos volume nessa cadeia”, diz.

Após a separação da celulose, ela retorna 
à Natura, expandindo a linha de produtos 
reciclados que a empresa já possui desde 

2017 por meio do projeto Elos. “Consegui-
mos fazer a conexão com os fabricantes 
de papel que produzem os cartuchos que 
usamos. Em parceria com a MD Papéis, 
desenvolvemos um projeto para viabili-
zar um produto que pudesse ser usado 
na fabricação de nossas embalagens e 
que fosse inserido como matéria-prima 
no Natura Card (que já era feito com 40% 
de aparas pós-consumo), que é o substra-
to que nossos convertedores usam para 
produzir nossos produtos”, ressalta Sergio.

Dificuldades
Se, de um lado, alguns parceiros já pos-
suíam o mindset ligado à sustentabilidade, 
em alguns casos houve a necessidade de 
convencimento e adaptações. “Por exem-
plo, quando se fala de reciclagem e reuso 
de vidro, o processo não é tão simples. No 
papel acontece o mesmo. As empresas 
precisam olhar para o mesmo lado e ca-
minhar juntas para que tudo dê certo, e 
felizmente, temos tido sucesso”, diz Sergio.

Atualmente, cinco unidades da Natu-
ra estão envolvidas no projeto: duas 
fábricas em Interlagos e Cajamar, um 
centro de destruição em São Paulo, 
outro em Itupeva e, por fim, um ter-
ceiro em Cabreúva, todos no interior 
de São Paulo.

“Tivemos sucesso ao ‘amarrar’ todas as 
pontas, desde a Avery Dennison, até a 
Polpel e a MD, que aceitou o desafio de 
inserir a celulosa reciclada no Natura 
Card”, fala Bárbara. “Vários testes foram 
feitos para validação interna. Nenhum 
problema ou desvio foi identificado, de 
modo que pudemos incorporar na ca-
deia até hoje.” 

Natura agrega inovação e 
sustentabilidade a seus rótulos

ACESSE O VÌDEO DA NATURA
https://youtu.be/DaaT1JTtHw0

https://youtu.be/DaaT1JTtHw0
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JURÍDICO

A empresa não precisa mais recolher con-
tribuição previdenciária sobre o salário 
maternidade e quem recolheu pode rea-
ver o que pagou nos últimos cinco anos.

O INSS sempre exigiu dos empregadores 
o recolhimento da contribuição previ-
denciária sobre o salário maternidade.

A discussão sobre a obrigatoriedade do 
recolhimento tomou corpo no Judiciário, 

após vários Tribunais Regionais Federais 
decidirem em favor do INSS.

Contudo, a coisa mudou, o Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do RE 
576967/PR, colocou fim à discussão e 
firmou o seguinte posicionamento: “É 
inconstitucional a incidência da contri-
buição previdenciária a cargo do em-
pregador sobre o salário maternidade” 
(Tema nº 72).

Contribuição previdenciária patronal 
sobre o salário maternidade

Entendeu o STF que: “O salário-ma-
ternidade é prestação previdenciária 
paga pela Previdência Social à segu-
rada durante os cento e vinte dias em 
que permanece afastada do trabalho 
em decorrência da licença-materni-
dade. Configura, portanto, verdadeiro 
benefício previdenciário. 3. Por não se 
tratar de contraprestação pelo trabalho 
ou de retribuição em razão do contra-
to de trabalho, o salário-maternidade 
não se amolda ao conceito de folha de 
salários e demais rendimentos do tra-
balho pagos ou creditados, a qualquer 
título à pessoa física que lhe preste ser-
viço, mesmo sem vínculo empregatício. 
Como consequência, não pode compor 
a base de cálculo da contribuição previ-
denciária a cargo do empregador, não 
encontrando fundamento no art. 195, I, 
a, da Constituição”

Ressalte-se que, a posição adotada pela 
Suprema Corte tem efeito vinculante, ou 
seja, alcança todos os empregadores e, 
ainda, autoriza o ajuizamento de pedi-
dos em face do INSS, para se proceder a 
compensação tributária dos valores pa-
gos nos últimos cinco anos.

Assim, alguns empresários desavisados, 
que continuam a recolher tal contribui-
ção, já podem se desonerar do referido 
ônus e, ainda, buscar seus Direitos, a fim 
de compensar esses valores pagos ao 
INSS, de forma indevida.

A ABIEIA patrocinará ação judicial cole-
tiva em nome dos associados, para 
buscar o Direito sobre a compensação 
tributária dos valores pagos indevida-
mente nos últimos 5 (cinco) anos, sem 
prejudicar aqueles que já tomaram 
providências ou que irão tomar, por 
meios próprios. 

Reinaldo Ferreira – Advogado atuante 
na área Empresarial e Tributária – com-
põe o Escritório Cotrim Advogados Asso-
ciados
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ARTIGO

Por Eudes Scarpeta 
Mentor, Consultor e Diretor Industrial

A partir de 9 de outubro de 2022, todos 
os lançamentos de alimentos já deverão 
ir para as prateleiras dos supermercados 
com seus rótulos adequados às novas 
regras sobre Rotulagem Nutricional de 
Alimentos Embalados. Já o portfólio exis-
tente, isto é, os produtos que se encontra-
rem no mercado na data de vigência da 
norma, terão um prazo de 12 meses para 
as adequações, que é até 9 de outubro de 
2023. (Veja quadro de prazos nesse artigo).

As novas regras sobre Rotulagem Nu-
tricional para todo o país estabelecem 
mudanças na legibilidade, no teor e na 
forma de declaração de informações na 
tabela de informação nutricional e nas 
condições de uso das alegações nutri-
cionais, além de inovar ao adotar a rotu-
lagem nutricional frontal. Elas têm como 
objetivo melhorar a clareza e a legibilida-
de das informações nutricionais presentes 
nos rótulos dos alimentos, a fim de auxiliar 
o consumidor em escolhas alimentares 
mais conscientes, possibilitando a com-
preensão e respeitando a liberdade de es-

colha de todas as pessoas que vivem no 
território brasileiro, de acordo com Ales-
sandra Bastos, diretora relatora da ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Tais mudanças foram estabelecidas pela 
Resolução da Diretoria Colegiada da 
ANVISA – RDC nº 429 e Instrução Nor-
mativa nº 75, e publicadas em 9 de ou-
tubro de 2020. De lá para cá, vêm sendo 
bastante divulgadas, mas também tra-
zendo preocupações e dúvidas dentro 
da indústria de alimentos.

Os prazos para cumprir  
a nova rotulagem:
• 09 de outubro de 2022 (vigência da 

norma): todos os alimentos;

• Até 09 de outubro de 2023: alimentos 
em geral que se encontrem no mer-
cado na data da vigência da norma;

• até 09 de outubro de 2024: alimen-
tos fabricados por empresas de 
pequeno porte, como agricultores 
familiares e até 09 de outubro de 
2025: todas as bebidas não alcoóli-
cas em embalagens retornáveis.

Como isso afeta o  
mercado de Rótulos
E como isso afeta você, que é produtor 
e profissional da área de Rótulos e Eti-
quetas? Já leu e entendeu todas as mu-
danças da nova rotulagem? Saiba que os 
impactos são enormes para as indústrias 
de alimentos, as quais já estão trabalhan-
do bastante para aplicar as novas regras 
aos rótulos/embalagens dos produtos 
que vão lançar a partir de 9 de outubro 
de 2022. Mas o impacto maior virá na 
segunda etapa: quando as companhias 
deverão adequar todos os produtos do 
seu portfólio existente. Mesmo tendo os 
12 meses para as adequações (a partir da 
vigência da norma), exigirão um esforço 
hercúleo com as substituições de todos 
os seus rótulos e embalagens. Aqui vale 
considerar também que muitas compa-
nhias aproveitarão esse momento para 
rever as formulações do seu portfólio 
existente e, encontrando oportunidades 
de melhorias ou ajustes nas fórmulas, o 
conteúdo declarado será alterado no 
momento do ajuste à nova rotulagem 
exigida.

Diante desse cenário, é de se esperar 
que as compras dos rótulos/etiquetas e 
embalagens ficarão para o último mo-
mento, acarretando nos convertedo-
res e nas clicherias um volume alto de 
embalagens novas a serem produzidas, 
lembrando que uma embalagem nova 
requer mais atenção, mais etapas no 
processo de produção e particularidades 
que cada máquina possa ter.

Portanto, a todos que atuam na conver-
são, na clicheria, impressão, pré-impres-
são, seja operador ou comercial, minha 
sugestão é que busquem conhecer deta-
lhadamente as novas regras sobre Rotu-
lagem Nutricional o mais breve possível; 
que procurem entender cada detalhe, es-
clarecer dúvidas, trocar informações com 
a sua equipe e fornecedores, rever sua 

Novas regras da Rotulagem Nutricional 
passam a vigorar em 9 de outubro
Convertedores, clicherias e designers: entendam as mudanças
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capacidade de máquina para atender 
as novas exigências, rever seu esto-
que e informar ao cliente sobre lotes 
produzidos que possam ultrapassar o 
prazo das novas regras, entre outras 
medidas.

Vamos conhecer as mudanças e atentar-
mos para pontos que possam impactar 
convertedores, impressores, clicherias, 
designers.

A) As mudanças na Tabela de 
Informação Nutricional

São bastante significativas as mudanças 
na Tabela de Informação Nutricional, que 
vai no verso da embalagem, vejamos:

1ª) A tabela passa a ter apenas letras pre-
tas e fundo branco. O objetivo é afastar a 
possibilidade de uso de contrastes que 
atrapalhem a leitura das informações. Ob-
serve que aqui vai requerer a tinta preta 
na impressora, caso a embalagem ou ró-
tulo não seja impresso com cromia ou use 
a tinta preta na arte. No caso de rótulos de 
papel, o branco não será um problema. 
Mas caso seja transparente e não tenha 
o branco, terá que incluir essa tinta agora.

2ª) Será obrigatória a declaração dos 
açúcares totais e adicionados, do valor 
energético e de nutrientes por 100g ou 
100ml. Objetivo é ajudar na comparação 
de produtos, bem como o número de 
porções por embalagem.

3ª) A tabela deverá estar localizada, em 
geral, próxima à lista de ingredientes e 
em superfície contínua, não sendo aceita 
divisão. Não poderá ser apresentada em 
áreas encobertas, locais deformados ou 

regiões de difícil visualização. A exceção 
só se aplica aos produtos em embala-
gens pequenas (área de rotulagem infe-
rior a 100cm²), em que a tabela poderá 
ser apresentada em áreas encobertas, 
desde que acessíveis.

B) A rotulagem nutricional  
frontal – que é novidade
A rotulagem nutricional frontal é um 
símbolo informativo que deve cons-
tar no painel da frente da embalagem. 
A ideia é esclarecer o consumidor, de 
forma clara e simples, sobre o alto con-
teúdo de nutrientes que têm relevância 
para a saúde.

Para isso, foi desenvolvido pela ANVISA 
um design mostrando uma lupa para 
identificar o alto teor de três nutrientes 
importantes: açúcares adicionados, gor-
duras saturadas e sódio. O símbolo de-
verá ser aplicado na face frontal da em-
balagem, na parte superior, por ser uma 
área facilmente capturada pelo olhar 
humano.

É obrigatória a veiculação do símbolo 
de lupa com indicação de um ou mais 
desses nutrientes, conforme o caso, 
quando os alimentos apresentarem as 
seguintes quantidades de nutrientes 
(tabela abaixo):

Confira os modelos 
da rotulagem frontal:
Modelos com alto teor de um nutriente

Modelos com alto teor de dois nutrientes

Modelos com alto teor de três nutrientes

Alto conteúdo de Alimentos sólidos e 
semissólidos Alimentos líquidos 

Açúcar adicionado 
15g ou mais por  

100g de alimento 
7,5g ou mais por  

100ml de alimento

Gordura saturada 
6g ou mais por  

100g de alimento 
3g ou mais por  

100ml de alimento 

Sódio
600mg ou mais por  
100g de alimento

300mg ou mais por  
100ml de alimento
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ARTIGO

C) Alegações nutricionais:
Foram propostas ainda alterações nas 
regras atuais para a declaração das ale-
gações nutricionais, com o objetivo de 
evitar contradições com a rotulagem 
nutricional frontal. Veja as orientações no 
gráfico à direita.

Todas as informações e mais detalhes, 
perguntas e respostas e contatos com a 
ANVISA, podem ser acessadas em: 

www.gov.br/anvisa/pt-br/
assuntos/alimentos/rotula-
gem/rotulagem-nutricional

Imagens/divulgação:  
ANVISA e Creatom

PRINCIPAIS REQUISITOS DEFINIDOS

• Alegações não podem estar na parte superior do painel princi-
pal caso o alimento tenha rotulagem nutricional frontal.

• Alimentos com rotulagem frontal de sódio não podem ter ale-
gações para sódio ou sal.

• Alimentos com rotulagem frontal de gordura não podem ter 
alegações para gorduras totais, saturadas, trans e colesterol.

• Alimentos com rotulagem frontal de açúcar adicionado não 
podem ter alegações para açúcares e açúcares adicionados.

*1234567890*www.creatom.com.br

Jam
Geléia de morango Rico em Vitaminas

Fresco e delicioso

Ingredientes Selecionados

125g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Distributed by

Instituto de impressão

https://institutodeimpressao.org/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 000 porções
Porção: 000 g (medida caseira)

100 g 000 g %VD*
Valor energético (kcal)
Carboidratos totais (g)
Açúcares totais (g)
Açúcares adicionados (g)

Proteínas (g)
Gorduras totais (g)
Gorduras saturadas (g)
Gorduras trans (g)

Fibra alimentar (g)
Sódio (mg)
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

VEJA NA IMAGEM ABAIXO O MODELO DA NOVA ROTULAGEM

http://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/rotulagem/rotulagem-nutricional
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/rotulagem/rotulagem-nutricional
http://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/rotulagem/rotulagem-nutricional
https://www.inkanto.com/content/fabric-labels
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ENCONTRO REGIONAL

Não compre produtos duvidosos. Utilize e forneça 
a seus clientes produtos da Vitória Régia, os quais 
possuem excelente qualidade, ótimos preços e 
entrega rápida.

NÃO QUEIME SEU FILME!

 www.vitoriaribbon.com.br     (11)  5581-9986

Caixas do Sul, na Serra Gaúcha, foi o pal-
co da nova edição do Encontro Regional 
da ABIEA no último dia 12 de julho. 

O Encontro foi realizado na sede do SIN-
GRAF, e contou com cerca de 75 parti-
cipantes, representando um total de 24 
gráficas convertedoras da região.

O evento teve como tema central “Exce-
lência na Impressão de Rótulos e Etique-
tas”. Num clima de reencontro e muito 
networking, os participantes tiveram a 
oportunidade de atualizar seus conhe-
cimentos, através das palestras que ver-
saram acerca do tema e dos desafios e 

tendências do mercado atual, tanto para 
empresas e clientes do país, como no ex-
terior. Entre os palestrantes estiveram re-
presentantes de convertedores, fornece-
doras e patrocinadores, como Miraclon, 
Clicheria Blumenau, Colacril, Maxcess 
Brasil, WinFlexo, PPG Teslin, Dugraf e Pro-
jeto Pack Consultoria.

O encerramento foi realizado por Lei-
la Malta, que abordou o tema “Afinal, 
o que querem os end users?” e expôs 
um pouco de sua vasta experiência no 
trabalho com marcas como Unilever, 
PepsiCo, Reckitt Benckiser, bem como 
em toda a dinâmica envolvida no estu-

do e desenvolvimento de embalagens 
e rótulos.

“Foi uma alegria enorme reunir nova-
mente empresários de toda a região 
para falar sobre nosso mercado”, sa-
lienta William D’Vas, Presidente da 
ABIEA. “Essa é uma de nossas principais 
diretrizes, isto é, levar informação de 
qualidade e promover o acesso dos 
nossos membros e temas que podem 
ser um divisor de águas entre o suces-
so e fracasso de seus negócios. Para-
béns da toda organização e aos partici-
pantes, e esperamos nos reunir 
novamente em breve”. 

Caxias do Sul abriga Encontro 
Regional da ABIEA de julho

http://www.vitoriaribbon.com.br
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ENCONTRO REGIONAL

Diretores ABIEA

CAXIAS DO SUL - RS

Realização

Apoio

Patrocínio

AGRADECEMOS
AOS PARCEIROS
E A TODOS QUE
PARTICIPARAM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



12

ENCONTRO REGIONAL

Palestra Leila Malta

http://www.institutodeimpressao.org/iso9001
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SISTEMA:
O sistema de pressão hidráulica auxilia no ajuste 
de corte da ferramenta.
A pressão na ferramenta deve ser uniforme em ambos lados 
para obter um corte ideal sem danificar os batentes, 
fio de corte e contra faca.
Esse sistema é fixado no estágio de corte da máquina.
A fixação é feita através de contra-porca e o visor do 
manômetro deve ficar de frente para o operador.

O sistema de pressão é composto por:
Manipulo: Responsável por regular a pressão
Cilindros: Compartimento que aloja o sistema hidráulico
Contra-porca e fuso inferior: Responsável pela fixação do conjunto
no estágio de corte
Manômetro: Responsável por indicar a pressão aplicada
Camlock: Trava inteligente para o fuso.

Manômetro Regulador de pressão

RP-100 PRESSÃO ATÉ 100BAR

RP-200 PRESSÃO ATÉ 200BAR

ENCONTRO REGIONAL

Osmar Leidens - Presidente do Singraf marcou presença no evento (à esquerda)

https://www.facebook.com/MaxcessBrasil
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NOVOS ASSOCIADOS

WINFLEXO

A WINFLEXO é especializada em desen-
volvimento e fabricação de tintas, verni-
zes e primers a base de água e UV para 
flexografia banda estreita.

Localizada em Pinhais, Paraná, a empresa 
conta com profissionais altamente quali-
ficados em todo o processo, desde a es-
colha da matéria-prima, desenvolvimen-
to da formulação, controle de qualidade 
até o produto acabado. Tudo isso para 
melhor atender e transmitir total con-
fiança e credibilidade aos seus clientes

A empresa conta também com um 
Centro de Distribuição em São Paulo: 
Rua Araritaguaba, 285 São Paulo/SP, CEP 
02122-010, Tel: (11) 2364-4235 

www.winflexo.com.br 
(41) 3667-6112 / 3669-0410 
vendas@winflexo.com.br

Feira Comunicação

A Feira Comunicação é uma gráfica proje-
tada para Comunicação Visual, bem 
como Rótulos e Etiquetas Adesivas. Loca-
lizada em Feira de Santana – Bahia e atua 
dentro e fora do estado. A empresa conta 

com equipe altamente qualificada, forma-
da em 45 anos de experiência, com coo-
peração de fornecedores competentes 
que fornecem os melhores papéis, tintas, 
clichês, filmes e acabamentos para me-
lhor oferecer aos clientes. Em sua área de 
produção, possui equipamentos de alta 
qualidade otimizando o processo de fa-
bricação para que possa cumprir os pra-
zos de entrega. Conta também com um 
departamento de desenvolvimento e 
criação que trabalha com as necessidades 
das empresas e clientes, atendendo-os 
com exclusividade. Foca e atua nos mais 
diversos segmentos de mercado, ciente 
da importância de cada setor econômico 
para o Brasil. 

http://winflexo.com.br 
mailto:vendas%40winflexo.com.br?subject=


www.bobst.com

A revolucionária solução de 
impressão digital BOBST...
...já está disponível no Brasil!
Venha conhecer a tecnologia de impressão 
digital que está revolucionando o mercado de 
rótulos e etiquetas.
Tel: +55 11 4534 9300 
E-mail: marketing.br@bobst.com

LABELS

 ̱Revolução 
digital

Impressão e conversão ágeis e sustentáveis em diversos substratos e 
acabamentos. Fluxos de trabalho automatizados e exclusivo gerenciamento 
digital de cores garantem a velocidade de lançamento de produtos.    

http://www.bobst.com


http://www.rsautoadesivos.com.br

