
Ir para a página



2 Edição 291 www.oserigrafico.com.br

Realização:

Av. Profº José Barreto, 91 - Sl 27 - CJ 02 
Centro - Cotia/SP - 06703-010
Tel: (11) 3744-2203 (11) 3742-9699
vendas@oserigrafico.com

CNPJ: 65.399.586/0001-54
Reg. N. 13-Liv. B2 -28/01/98
R.C.P.J - Cotia/SP
Art. 8 Lei 5.250 (Lei de Imprensa)
INPI - Art.158 PLI-RPI N. 1390-97

Diretor Responsável:
Claudilei Simões de Sousa 

Jornalista Responsável:
Patricia Pereira de Sousa (MTB 36.323)

Periodicidade: Mensal

Comercial:
Claudilei Simões de Sousa
sousa@oserigrafico.com

Editorial:
Mara de Paula Giacomeli
mara@oserigrafico.com

Administrativo:
administrativo@oserigrafico.com

Diagramação:
Aristides Neto
arte@oserigrafico.com

www.oserigrafico.com

Em razão de os algoritmos de um site 
de busca saberem que sou grande apre-
ciadora da leitura, habitualmente recebo 
indicações de livros para comprar.

Dias atrás apareceu a sugestão de 
um livro autobiográfico da vida de Da-
vid Tsubouchi.

Livro este bem interessante que nar-
ra a aceitação pela qual sua família lutou 
em meio à prisão dos nipo-canadenses 
e o confisco de suas propriedades, pos-
ses e negócios pelo governo liberal do 
Rei Mackenzie, em 1941. Incentivado 

por sua família, Tsubouchi superou os 
obstáculos e se tornou o primeiro nipo-
canadense eleito para o Parlamento Pro-
vincial de Ontário.

Mas talvez o que tenha me chamado 
mais atenção não foi a sinopse do livro e 
sim seu título: “Ganbatte”, o que me fez 
pesquisar para saber mais sobre seu sig-
nificado.

Ganbatte é uma expressão usada no 
Japão a fim de incentivar as pessoas a se 
esforçarem e não desistirem.

Portanto, faço uso hoje dessa perso-

nificação para te encorajar, no que você 
estiver fazendo, a não desistir. Mesmo 
que tenha sido difícil e que tenha havido 
obstáculos, persevere, não ceda.

Como disse um dia o imperador da 
França, Napoleão Bonaparte:

“A vitória pertence ao mais perseve-
rante.”

A vitória virá.

Ganbatte       

Ganbatte 
Não desista!

Editorial

Serigrafia e Comunicação Visual

Expediente
Mara de Paula Giacomeli | mara@oserigrafico.com

Claudilei Sousa

Mara de Paula Giacomeli é Jornalista e Editora do Jornal O Serigráfico

Outro dia, escutei uma discussão 
sobre quando começou a serigrafia. Já 
pesquisei, e não se chega a uma resposta 
plausível sobre o início da serigrafia. Uns 
atribuem sua origem às Ilhas Fidji, por vol-
ta de 3000 anos a.C., outros estendem um 
pouco mais dizendo ser por volta de 5000 
a.C., com origem na China.

Encontrei este texto de Alexandre Fer-
reira e acredito que possa trazer luz a essa 
discussão:

“A palavra serigrafia vem de sericum, 
que em latim significa seda, e graphia, 
que em grego significa gravar, desenhar, 
escrever.

Ao que parece, a serigrafia descende 
da técnica de impressão por molde vazado, 
um método que provavelmente surgiu da 
observação das perfurações que os insetos 
fazem sobre as folhas de vegetais. Alguns 
estudos sobre os antigos povos das Ilhas 
Fidji mostram que seus habitantes perfu-
ravam folhas de bananeira e, pelas abertu-
ras, aplicavam tintas vegetais, decorando 
seus utensílios.

Os egípcios já utilizavam a técnica de 
molde vazado na decoração de interiores 
centenas de anos antes de Cristo.

Na verdade, as primeiras telas de que 
se tem notícia foram produzidas no Japão 

há muitos séculos e eram feitas com fios 
de cabelos humanos trançados, e as más-
caras que vedavam a passagem da tinta 
eram feitas com folhas de árvores e papéis.

O historiador romano Quintiliano 
(120 d.C.) descreve meninos romanos sen-
do alfabetizados a partir dos modelos de 
letras feitas em pequenas tábuas de ma-
deira e calcadas com pontos e pó de car-
vão. Teodorico, o Grande (526 d.C.), Jus-
tiniano Primeiro (565 d.C.) e o Imperador 
Carlos Magno (771 d.C.) recorriam à técni-
ca conhecida por “estrisido” na assinatura 
de seus decretos, copiando com um estile-
te de marfim o molde de suas respectivas 
assinaturas moldadas em placas de ouro.

No século XVI, já era reconhecido o 
profissional recortador que era contratado 
por reis e guerreiros para estampar seus 
feitos e os símbolos da Igreja nos estan-
dartes dos que partiam em cruzadas.

No final do século XIX, surgiu na Fran-
ça o POCHOIR (pronuncia-se POCHOAR), 
que hoje é conhecido como molde vazado e 
foi aprimorado e patenteado na Inglaterra 
por Samuel Simon em 1907, já utilizando 
uma trama de tecido de seda.

Muito difundida pelos norte-america-
nos durante a Segunda Guerra Mundial, a 
serigrafia tornou-se conhecida como SILK

-SCREEN ou “tela de seda”.
A serigrafia comercial como conhe-

cemos hoje, ou silk-screen, é utilizada na 
impressão de camisetas, adesivos, brindes 
e papéis e possibilita uma rápida produção 
e de custo relativamente baixo.”

Atualmente, a serigrafia é feita com 
uma trama de nylon ou poliéster presa a 
uma moldura de madeira ou alumínio e 
nessa trama fica gravada a imagem que 
será impressa. O processo de gravação da 
matriz pode ser feito de inúmeras manei-
ras, entre elas podemos destacar:

Matriz Fotográfica: É a mais utilizada. 
Passa-se uma cola com sensibilizante no 
nylon e a camada é seca com ar quente. O 
desenho deverá ser feito em uma transpa-
rência (fotolito ou nanquim sobre acetato). 
Esse desenho é colocado sobre o vidro de 
uma mesa com luz por baixo. Sobre o fo-
tolito, fica a tela. Após um determinado 
tempo de exposição, a tela é lavada e as 
partes pretas correspondentes no fotolito 
se abrem, permitindo assim a posterior 
impressão do desenho, idêntico ao fotoli-
to. Nesse processo, podem ser utilizadas 
fotografias, como nos trabalhos realiza-
dos por Andy Warhol, onde o artista com-
bina serigrafia e pintura a pincel.

Serigrafando. Serigrafar.

Serigrafando
Serigrafar: arte de imprimir usando a serigrafia como método de impressão.



https://genesistintas.com.br/


4 Edição 291

A Fremplast Tintas traz ao mercado a nova 
fotoemulsão Uno PHU Azul, produto foto-
polímero pronto para uso sem a necessida-
de de adicionar sensibilizantes. Possui alta 
performance e excelente resistência para as 
tintas à base água e plastisol.
Possui ótima definição em detalhes finos 
com menor tempo de exposição, podendo 
ser gravada com exposição direta da tela à 
luz e lâmpadas de led (UV), sendo assim in-
dicada para tiragens altas em impressoras 
automáticas, obtendo uma ótima relação 
custo-benefício.
Para aplicação da fotoemulsão Uno PHU 
Azul, você deve colocar a matriz na posição 
vertical, levemente inclinada. Com auxílio 
de um aplicador, utilize duas demãos inter-
nas e duas demãos externas.

Para saber mais sobre instruções de uso, 
como secagem, exposição à luz, revelação, 
acabamento e muito mais, baixe o nos-
so boletim técnico ou fale com a nossa 
Central de Vendas: 11 2489-6969 / 11 
2489-6960.

Fremplast lança fotoemulsão 
Uno PHU Azul

Fotoemulsão azul com ótima definição em detalhes finos e 
que pode ser gravada com exposição direta da tela à luz

Lançamento

https://www.formatonet.com.br/
https://www.kxsafeloja.com.br/


 MINI MCA
2 CORES

PTP-400 Dupla
40 x 50

Prensa térmica 
Para etiquetas 
Em bobina

PTP - 900: 85 x 110 cm
PTP-1450: 100 x 145 cm

PTP - 15PTP-660: 96 x 66 cm 
AUTOMÁTICA
PTA-4000: 40 x 50 cm 
52 x 72 cm

SR-4
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 MINI MCA
1 COR 

MTCF 250 MTCF 500 MTC 1.800

CALANDRAS

MANUAIS

POLIMERIZADEIRA
 /SECADORA

MT-70MTVR-20MULT-MIX

MISTURADORES  DE TINTA

MESA ELÉTRICA 
DUPLA

PTM-80
80 x 65

P/ JEANS
PTI-5  Dupla Jeans

PTM-40
40 x 50

PTM-42 Dupla
31 x 42

PRODUTOS 100%
 NACIONAIS

Fone: 47 3323-5844
 www.mogk.com.br

mogk@mogk.com.br
Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

Modelos sob
consulta

Elétrica e a Gás 

CARROSSÉIS AUTOMÁTICOS PRENSAS E CALANDRAS
P/ SUBLIMAÇÃO E TRANSFER

EQUIPAMENTOS P/ SERIGRAFIA

A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS
PARA SERIGRAFIA

http://www.mogk.com.br
http://www.mogk.com.br/
https://fremplast.com.br/
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Emulsão Fotopolímero QX5-RED
Emulsão Serigráfica

Passo a Passo

Genesis Tintas
https://genesistintas.com.br/

Emulsão fotopolímero híbrida pronta 
para uso, resistente a tinta base solvente 
e UV.

Sob luz amarela, adicionar a emulsão 
lentamente na calha, a uma distância 
bem próxima para evitar formação de 
bolhas.

1 2

Aplicar a emulsão na tela (120-34 fios/
cm)uniformemente e lentamente. Neste 
caso, foram aplicadas 2 passadas por 
fora e 2 por dentro.

Secagem a 40ºC por cerca de 10 minutos.

3 4

Mesa de revelação: Fonte de luz única 
com lâmpada halógena de 1000 w.

Tempo de exposição: 30 s / Fotolito: 30 
Lpcm.EMU

Após a exposição de luz, revelar imedia-
tamente com água corrente ou jato de 
água com leque bem aberto.

Após a secagem, a 
matriz serigráfica 
está pronta para 
uso.

5 6 6

http://www.metalprinter.com.br/
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Sempre em busca de novidades, a All-
tak, um dos principais fabricantes do 
segmento autoadesivo no país, criou 
uma textura única que veio ao encon-
tro das tendências do mundo automo-
tivo e da decoração.
FX Forged Black, um material de alta 
performance da Alltak que além de 
contar com a tecnologia antibolhas 
Airflow 3.0, tem uma textura diferen-
ciada que você pode ter certeza que vai 
valorizar ainda mais seu veículo.
Vá até uma revenda autorizada e con-
fira de perto a exclusividade do FX 
Forged Black, o lançamento que chega 
para fazer a diferença em seus projetos.
Confira agora o nosso lançamento ex-
clusivo, o FX Forged Black.
Acesse: alltak.com.br

Alltak lança FX Forged Black 
– a diferença em seus projetos

Lançamento

Edição 291

http://sicoltex.com.br/
http://tucanoequipamentos.com.br/
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Capa

Nos últimos anos, o mercado tem 
apresentado uma gama enorme de va-
riações no ramo do design. Os objetos 
de uma forma geral seguem padrões ino-
vadores e, para decorá-los e personalizá
-los, a tampografia tem sido uma opção 
viável.

“Do ponto de vista da produtivida-
de, tem aumentado a necessidade de 
aumentar a produção diminuindo seus 
custos. Nesse aspecto, a tampografia é 
um processo compacto, preciso e ágil, 
permitindo alta produtividade em espa-
ços cada vez menores e com o mínimo de 
mão de obra”, explica Bruno Palmeira, 
diretor comercial da Tampoart Técnicas 
Tampográficas.

A tampografia é uma técnica de im-
pressão por transferência indireta de tin-
ta a partir de um clichê gravado em baixo
-relevo com o motivo a ser impresso por 
um tampão (almofada) de silicone.

Trata-se de um processo com poucas 
limitações.

É utilizado principalmente quando o 
objeto tem formatos não planos e irregu-

Por: Mara de Paula Giacomeli lares, como objetos curvilíneos, arredon-
dados e circulares, mas também pode ser 
utilizado em objetos planos.

Podemos usá-lo em materiais plás-
ticos, metálicos, vidros, tecidos, borra-
chas, materiais siliconados e, ainda, em 
superfícies ou locais de difícil acesso, 
como: no fundo interno de um copo, 
bem próximo de um degrau, sobre su-
perfícies com irregularidades diversas 
como um tubo “corrugado” ou uma cas-
ca de noz. Permite, também, gravar so-
bre uma esfera com perfeição, ou letras 
e caracteres muito pequenos a ponto de 
só serem lidos com auxílio de uma lupa, 
entre outros instrumentos sofisticados, 
por exemplo uma cromia com qualidade 
quase fotográfica, como em um CD ou 
DVD.

“Acreditamos que todos os segmen-
tos da indústria nacional possam utilizar 
direta ou indiretamente a tampografia, 
seja para identificação, decoração, infor-
mação ou rastreabilidade”, comenta Ale-
xandre Redondo Marques, do Departa-
mento de Marketing e Vendas da Wutzl 
Sistemas de Impressão.

Devido a essa grande área de atuação, 
a tampografia se torna uma vantagem 
competitiva, atendendo diversos nichos 
do mercado e chegando assim a um gran-
de número de prováveis consumidores.

“Podemos listar aqui a área de brin-
des promocionais: canetas, chaveiros, 
pen drives e uma gama enorme de pro-
dutos destinados ao mercado de brindes. 
Outra área que pode ser muito bem ex-
plorada é a indústria de materiais eletrô-
nicos. Observe que em qualquer objeto 
eletrônico é necessário impressão, seja 
de numeração, indicadores, logomarca 
ou informações técnicas. Podemos in-
cluir: teclados em geral, painéis de equi-
pamentos eletroeletrônicos, indústria 
de eletrodomésticos, ferramentas e uma 
infinidade de produtos que necessitam 
de personalização. Na área têxtil, tem 
aumentado significativamente a procu-
ra por equipamento tampográfico para 
impressão de etiquetas tag less”, relata 
Bruno Palmeira.

Tipos de clichês e suas aplicações

Bloco de aço
Normalmente padronizados pelos 

fabricantes de máquinas tampográficas, 
são fabricados em aço especial, tempe-
rados com alta dureza. São econômicos 
quando utilizados para altas tiragens 
(acima de 200.000 impressões).

As medidas mais usuais são: 80x80, 
120x80, 100x100 e 100x200 mm, todos 
com espessura de 10 mm. São também 
os clichês mais indicados para trabalhar 

com tinteiros selados. São clichês de vida 
longa, acima de 1.000.000 de impressões.

Lâmina de aço - Printak express/base 
magnética

São clichês de lâminas de aço tem-
perado com espessuras normalmente 
de 0,5 a 1 mm e que têm vida útil mé-
dia (podem variar de 100.000 a 500.000 
impressões).

São utilizados sempre com uma 
base magnética, mas, em casos isolados, 
são colados com fita dupla face em pla-

Tampografia
Um processo de fácil implantação, alta produtividade, baixo consumo de matéria-prima e 

excelente relação custo-benefício.

Em uma empresa que vai utilizar o processo
 tampográfico, é necessário:

• Disponibilidade de AR COMPRIMIDO;
• Ponto de energia elétrica;
• Local de trabalho limpo e isento de poeira;
• Escolha da máquina de tampografia: MANUAL, ELETROPNEUMÁTICA ou  
 ELÉTRICA;
• Definir o tipo de clichê que vai utilizar: fotopolímero, lâmina de aço ou  
 bloco de aço;
• Definição do modelo do tampão de silicone de acordo com o tipo de peça  
 que vai gravar;
• Tinta de acordo com o substrato que vai gravar;
• Confecção do dispositivo de apoio para peça durante o processo de  
 impressão.
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Agradecimentos:
Wutzl Sistemas de Impressão
www.wutzl.com.br

Tampoart Técnicas Tampográficas
www.tampoart.com.br

cas comuns de aço. Nesse caso, pode-se 
comprometer a qualidade da raspagem 
da tinta forçando o desgaste rápido dos 
clichês e das lâminas de raspagem.

Fotopolímeros - Nylonprint/base 
magnética

São ainda quase uma novidade no 
Brasil, mas, na Europa, Estados Unidos e 
Japão são largamente usados há muitos 
anos. Trata-se de uma lâmina de aço bem 
fina revestida de um lado com um polí-
mero fotossensível que, após uma série 
exposições à luz ultravioleta (especial) 
e banhos em água e/ou soluções, atinge 
uma dureza razoável e que permite se 
trabalhar com tintas comuns (as mesmas 
usadas com os outros clichês).

Também tem que ser utilizados com 
base magnética e têm a vantagem de po-
derem ser “fabricados” pelo próprio usu-
ário em um tempo muito pequeno (de 
12 a 15 minutos), tendo-se em mãos um 
equipamento simples para sua revelação.

Apesar de não suportarem mais que 
20.000 raspagens, são muito procurados 
por empresas de brindes devido ao seu 
baixo custo (fácil amortização em pe-

A utilização de tampões com base 
ecológica é outra grande tendência. Es-
ses tampões que são encaixados em uma 
base fixa reaproveitável e não usam ma-
deira se consolidaram como sendo o mé-
todo mais rápido e seguro de se fixar um 
tampão na impressora. Permitem a troca 
do tampão sem o uso de ferramentas e 
sem perder o ajuste da posição. 

Em tempos onde a sustentabilidade 
se faz cada vez mais necessária, o pro-
cesso tampográfico permite tintas com 
diluentes sem componentes químicos.

“A tampografia, entre todos os pro-
cessos, é o que oferece menos risco aos 
operadores e o que consome a menor 
quantidade de tinta, o que nos permite 
dizer que é o processo que polui menos. 
A Tampoart também produz equipamen-
tos adaptados à legislação NR-12”, enun-
cia Bruno.

Se por um lado a tampografia tem 
perdido espaço para técnicas de im-
pressão digital, de outro, a cada dia 
novos nichos e aplicações são desco-
bertos onde só a tampografia pode ser 
empregada e o balanço resta positivo 
ano após ano.

“Um grande destaque merece ser 
dado ao surgimento das primeiras im-
pressoras tampográficas totalmente 
elétricas. Especificamente as movidas 
a servo motor deverão ser grande ten-
dência. O investimento ainda é cerca 
de 80% superior ao de uma impressora 
pneumática, mas as inúmeras vanta-
gens, incluindo economia de energia 
elétrica, a maior precisão de movimen-
tos e o menor custo de adequação à 
NR-12, praticamente reequilibram a 
diferença”, conta Alexandre.

A tampografia é um excelente 
ramo de atividade que permite ganhos 
significativos.

“Com o uso da tampografia, abrem-
se as portas para mercados nunca an-
tes explorados, em diversos ramos da 
indústria, que consome de forma cons-
tante e substancial este serviço. Ainda 
há um grande espaço de crescimento 
para quem trafega nesta área. Temos 
uma estimativa de crescimento muito 
grande para o próximo triênio, quando 
esperamos que a questão da pandemia 
esteja sob controle. O interessante 
neste mercado é que ele atende, con-
comitantemente, as necessidades do 
MEI, da micro, média e grande empre-
sa. Quase todo produto fabricado no 
mundo precisa de algum tipo de perso-
nalização”, finaliza Bruno.

quenas quantidades) e também à rapidez 
com que pode ser “fabricado”.

Algumas empresas grandes também 
utilizam os clichês de fotopolímeros 
como “socorro” no caso de o clichê de aço 
riscar ou danificar. Até que se fabrique 
outro clichê de aço, o clichê de fotopo-
límero feito em 15 minutos não deixa a 
produção parar. Sua qualidade de impres-
são é tão boa e em alguns casos até supe-
rior aos clichês de aço convencionais.

Existem diversos tipos de fotopolí-
meros, com maior ou menor durabilida-
de e qualidade.

Tipos de Tampões

Tampões de silicone: São preparados 
através de moldes especiais. Possuem 
muitas variáveis: dureza, espessura, for-
mato, cor. Cada combinação atende a um 
tipo de necessidade associada à qualida-
de e resultado desejado.

“A Tampoart presta assessoria para 
que o cliente possa escolher, entre os 
mais de trezentos tipos de tampões, qual 
o mais adequado para a sua produção”, 
conta Bruno.

Vantagens da tampografia
• Altíssima qualidade de impressão em grafismos e traços finos;
• Possibilita impressões em superfícies irregulares, côncavas, convexas e  
 em degraus;
• Processo de impressão contínua, sem necessidade de constantes   
 paradas para acerto na qualidade de impressão, possibilitando elevada  
 produção horária;
• Índice mínimo de rejeição de peças e com possível recuperação, ocasio 
 nando economia de material e ganho de produção;
• Número extremamente elevado de impressões com o mesmo clichê e  
 possibilidade de impressão em até 4 cores na mesma máquina.
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Nos dias atuais, a qualidade e segu-
rança de produtos é primordial, princi-
palmente no processo de trabalho, es-
pecialmente no ramo de Comunicação 
Visual, Serigrafia e Impressão Digital. 

O desenvolvimento destes produ-
tos vem crescendo e ganhando cada vez 
mais espaço no mercado.

O impasse acontece quando o as-
sunto é fixação de materiais, seja em 
envelopamento de móveis e automó-
veis, placas de sinalização, comuni-
cação visual, pontos de vendas entre 
outros. Aonde entra a atenção sobre a 
qualidade e segurança sobre o produto. 

No entanto, com dúvidas sobre se-
gurança e fixação, foi desenvolvido o 
Promotor de Aderência para fitas dupla 
face, com objetivo de aumentar a ade-
rência na colagem de fitas adesivas ou 
vinil, em superfícies de difícil fixação. 

É um primer transparente, com rápida 
secagem.

O produto garante maior seguran-
ça na fixação. Dependendo do material 
a fixação amplia em 3 a 4 vezes. Ideal 
para superfícies de difícil fixação e para 
superfícies lisas, obtém uma alta ade-
rência, demonstrando a alta seguran-
ça e qualidade do produto, contendo 
uma gama de substratos indicados, tais 
como: madeiras, PVC rígido, vidro, con-
creto liso, polipropileno, dentre outros. 
Além de ser indicado para os materiais 
descritos acima, pode ser utilizado para 
aplicação em paredes pintadas, coloca-
ção de objetos, sejam eles espelho, qua-
dros, ganchos entre outros.

Instruções de Uso:

1. Limpar bem a superfície do 

material para eliminar contaminações 
como graxa, pó, óleo, etc.

2. Umedecer um pano limpo, fla-
nela, esponja ou estopa com o produ-
to e passar na área a ser colada a fita 
adesiva.

3. Aguardar de 2 a 5 min para seca-
gem do Primer, em seguida colar a fita 
adesiva.

O Promotor de Aderência para 
fitas dupla face, além de conter alta 
segurança e proporcionar excelente 
fixação em superfícies difíceis, oferece 
facilidade e praticidade no processo de 
aplicação, e contém rápida secagem, fa-
cilitando a produção de trabalho e au-
tomaticamente afastando o receio de 
ter uma má fixação. No entanto, caso o 
promotor de aderência não seja utiliza-
do, pode ocasionar em descolamento, 
principalmente em materiais delicados 

e com detalhes, resultando em baixa 
segurança e consequentemente preju-
dicando o processo de fixação. 

Saiba mais em:
https://www.saturno.com.br/tintas/
blog/

Lançamento

Promotor de Aderência para adesivos e fitas dupla face

https://www.saturno.com.br/tintas/
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Descarte correto dos resíduos no processo de serigrafia

Sustentabilidade
SILVIA REGINA LINBERGER DOS ANJOS

Todo processo industrial gera re-
síduos. A busca pelo resíduo zero ou o 
mínimo resíduo no processo tem levado 
as empresas a implementar sistemas de 
organização e conhecimento detalhado 
do processo desde a ordem de chegada 
do serviço até a distribuição, logística 
e entrega, pois todos impactam o meio 
ambiente em menor ou maior grau, 
mas podemos reduzir muito quando co-
nhecemos o que geramos e destinamos 
corretamente.

O descarte incorreto das sobras de 
alguns materiais químicos pode gerar 
sérios problemas legais e econômicos 
para as empresas e, principalmente, 
para o meio ambiente. Os restos de 
tintas, vernizes e solventes podem ser 
absorvidos pelo solo ou atingir as águas 
subterrâneas, contaminando os lençóis 
freáticos. O descarte em pias, bueiros 
e tanques está incorreto, pois levará à 
rede fluvial e também contaminará os 
cursos d’água. Ao destinar os líquidos 
para uma estação de tratamento, po-
demos diminuir a carga tóxica, depen-
dendo da toxicidade. Ao descartar um 
volume muito grande dos compostos 
voláteis, se este for para um ambiente 
confinado, pode gerar gases e até pro-
vocar explosões, caso tenha uma fonte 
de calor.

As águas de lavagem das telas de se-
rigrafia podem e devem ser reutilizadas 
com um simples sistema de reaproveita-
mento, por filtro, num sistema fechado.

Também devemos nos preocupar 
com os resíduos sólidos, como panos de 
limpeza, restos de fitas contaminados 
com tinta, entre outros.

De acordo com a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas – ABNT, em 
sua norma NBR 10.004, de 2004, en-

tende-se por resíduos sólidos: resíduos 
nos estados sólido e semissólido que 
resultam de atividades de origem in-
dustrial, doméstica, hospitalar, comer-
cial e agrícola, de serviços e de varrição. 
Ficam incluídos nessa definição os lo-
dos provenientes de sistemas de tra-
tamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pú-
blica de esgoto ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnicas e eco-
nomicamente inviáveis face à melhor 
tecnologia disponível (ABNT, 2004). 
Entre as várias formas de classificação 
para os resíduos, a mais utilizada atu-
almente é baseada no potencial de risco 
ao meio ambiente e à saúde pública, se-
gundo essa mesma norma.

Desse modo, os resíduos sólidos es-
tão divididos em:

a) Classe I = Perigosos: Tecidos e fi-
tas adesivas contaminados com restos 
de tintas e solventes, embalagens de 
tintas e cola, cartuchos de impressora, 
óleos lubrificantes, lâmpadas e baterias 
(quanto a esses três últimos, recomen-
da-se procurar empresas especializadas 
para recolhimento dos materiais).

b) Classe II = Não Perigosos, sendo:
Classe II A = Não Perigosos e Não 

Inertes: Aparas de tecido, caixas de pa-
pelão, papel de escritório, plásticos em 
geral, restos de alimentos, varrição de 
piso, garrafas PET e baldes plásticos.

Classe II B = Não Perigosos e Iner-
tes: Geralmente são considerados re-
síduos inertes as sobras ou restos de 
construções ou de reformas.

É recomendado procurar o órgão 
ambiental estadual para orientação. 
Aqui em São Paulo, a CETESB faz todo 
o processo de regulação das leis e docu-
mentação para destino correto, como o 
CADRI (Certificado de Movimentação 
de Resíduos de Interesse Ambiental), 
documento exigido na fiscalização para 
reprocessamento, armazenamento, tra-
tamento ou disposição final, licencia-
dos ou autorizados pelo órgão ambien-
tal dos destinos corretos.

Segundo o Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Am¬bien¬te 
(UNEP), a ferramenta Produção Mais 
Limpa (P+L) é a aplicação contínua de 
uma estratégia am¬bien¬tal integrada 
e preventiva para processos, produ-
tos e serviços, visando au¬men¬tar a 
efi¬ciên¬cia global e reduzir os riscos 
às pes¬soas e ao meio am¬bien¬te, e é 
aconselhada a sua implementação nos 
processos produtivos.

A identificação dos aspectos e im-
pactos am¬bien¬tais é uma das eta-
pas do sistema de gestão am¬bien¬tal. 
Para facilitar esse levantamento, pri¬-

mei¬ra¬men¬te a empresa deve identi-
ficar todas as etapas do processo produ-
tivo, in¬cluin¬do as entradas e saí¬das.

A indústria de serigrafia que atua, 
muitas vezes, dentro de outras indús-
trias, como a têxtil, que é uma das in-
dústrias de maior intensidade química 
no mundo, está bem atualizada em 
relação a alguns fornecedores, nomes 
famosos de moda e varejistas também. 
Há um programa chamado ZDHC (Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals – 
Programa de Descarte Zero de Produ-
tos Químicos Perigosos) que abrange 
diversos produtos químicos e formula-
ções utilizados nas indústrias têxtil e de 
tintas. Entre as substâncias que devem 
ser banidas, encontram-se os ftalatos, 
metais pesados, fenóis, entre outros, 
considerados tóxicos e prejudiciais ao 
meio ambiente, podendo oferecer risco 
à saúde dos trabalhadores e aos consu-
midores finais.

Algumas empresas de tintas para 
serigrafia já estão certificadas nesse 
programa e, assim, ao comprar dessa 
cadeia, a empresa também está dentro 
do escopo de minimizar impactos ao 
meio ambiente.

A informação correta é primordial 
para que, junto a um bom planejamen-
to de gerenciamento do sistema am-
biental, consiga-se atingir o objetivo de 
redução, reutilização e desperdício dos 
materiais, tornando a produção mais 
eficiente e amiga do meio ambiente.

Silvia Regina Linberger dos Anjos, sócia gerente da 
Maqtinpel. Química, tecnóloga gráfica com espe-
cialização em gerenciamento ambiental, mestrada 
em tecnologia ambiental, membro da comissão 
de questões ambientais da NOS-27, colaboradora 
voluntária da comunidade EQA (equipe de quali-
dade ambiental) da Escola Theobaldo de Nigris.   
www.maqtinpel.com.br

O descarte incorreto 
das sobras de alguns 
materiais químicos pode 
gerar sérios problemas 
legais e econômicos 
para as empresas e, 
principalmente, para o 
meio ambiente.

http://rrequipamentos.com.br/
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Eliude Lambert nasceu em Cambuí, 
região montanhosa de Minas Gerais. 
Bacharelado e licenciado em Química, 
ingressou no ramo serigráfico e da comu-
nicação visual há 45 anos.

Iniciou como auxiliar de laboratório 
na função de aprendiz de colorista de la-
boratório na Indústria de Tintas Gráficas 
Offset, onde permaneceu por nove anos, 
se formando um bom colorista e conhe-
cedor de outras atividades laboratoriais, 
como: análise de matéria-prima, controle 
de qualidade, assistência técnica, entre 
outras funções.

“Pelo tamanho da empresa, foi fácil 
visualizar e entender todos os fluxos, seja 
na parte produtiva, como nas partes co-
merciais, administrativas e pós-vendas. 
Foi uma excelente escola que me forne-
ceu as bases para assumir cargos mais re-
levantes em outras empresas, como chefe 
de laboratório e produção na indústria de 

tintas Transpax, vendedor na Tec-Screen 
e gerente de vendas na Gênesis”, comen-
ta Lambert.

O contato frequente com a comuni-
cação visual forneceu a Lambert práticas 
para uma atividade que agregou aprendi-
zado a quem iniciava no ramo.

“O contato com a área de comunica-
ção visual me despertou e deu conheci-
mentos para a próxima atividade, que foi 
a produção de videocursos, que era uma 
necessidade nesse mercado. Na época só 
havia cursos em vídeo para iniciação à 
serigrafia, que ensinavam o básico para 
a prática da “serigrafia de garagem”, sem 
considerar a serigrafia industrial que já 
era praticada em larga escala há muito 
tempo no Brasil. Acredito que fui o pri-
meiro a desenvolver um curso completo 
de serigrafia, começando por noções de 
arte, incluindo cursos de Photoshop e 
CorelDraw, explicando os fotolitos, pas-
sando para os reticulados, quadricromia, 
produção de telas para uso industrial e 

Veterano

Eliude Lambert:
pioneiro na produção de vídeos completos de serigrafia

Com a expansão da serigrafia têxtil 
e a intensificação pela busca de efeitos 
diferenciados, o mercado passou a exigir 
cada vez mais um profundo investimen-
to tecnológico em equipamentos que 
suprissem e aprimorassem tal revolu-
ção. E foi com esse objetivo que nasceu, 
em Goiânia, uma empresa com enorme 
potencial competitivo: a Tucano Equi-
pamentos Serigráficos.

Uma empresa dinâmica, que acre-
dita na parceria como principal alicerce 
para suas conquistas.

Uma equipe unida que busca fazer 
de um ideal comum a estruturação de 
um lema que será eternizado na histó-
ria serigráfica: produzir equipamentos 
inteligentes e inovadores para a solução 
dos seus problemas!

Respaldando-se de pesquisas reali-
zadas junto ao departamento técnico 
da Gênesis Tintas Serigráficas, a Tuca-
no Equipamentos toma como principal 
diferencial no desenvolvimento de seus 
produtos a introdução de equipamen-
tos totalmente automatizados para 
a impressão, pré-cura e cura total do 
silk-screen.

Hoje, ela é responsável pela fabrica-
ção e comercialização de equipamentos 
serigráficos em geral, desde acessórios 
básicos como chavetas, morcetes, es-
pátulas e quadros até equipamentos 
tecnológicos: flash cure, flocadoras, po-
limerizadoras, estufas para secagem de 
telas, reveladoras e máquinas rotativas.

Para suprir as necessidades das 
empresas serigráficas, a Tucano 

Equipamentos oferece uma maior rapi-
dez e praticidade, com a venda de pro-
dutos e toda a matéria-prima serigráfi-
ca, vinda de fornecedores confiáveis e 
comprometidos com a qualidade.

A empresa acredita num mercado 
serigráfico com boa aceitação de pro-
dutos práticos que atendam à realidade 
particular de cada estamparia e que se 
adequem à proposta de aliar eficiência 
ao baixo custo.

Atualmente, a Tucano Equipamen-
tos é a empresa com maior projeção de 
crescimento no mercado serigráfico, e é 
com orgulho que ocupa seu espaço em 
diversas estamparias do país com seus 
produtos.

Dentre eles, o Tucano Flash Mobile – 
T3000, um flash cure manual, portátil e 

eficaz, curando em movimento, aumen-
tando a rentabilidade.

Na Tucano Equipamentos, a Tecno-
logia e a Praticidade estão a serviço da 
sua empresa.

http://tucanoequipamentos.com.br/

Tucano Equipamentos
Rapidez e praticidade na venda de produtos para serigrafia

Mercado

Por: Mara de Paula Giacomeli

O contato com a 
área de comunicação 
visual me despertou 
e deu conhecimentos 
para a produção de 
videocursos, que era 
uma necessidade 
nesse mercado.

técnicas de impressão, chegando ao ge-
renciamento de cores”, conta o veterano.

Atualmente aposentado, Lambert 
presenciou em toda a sua jornada corpo-
rativa o desenvolvimento no ramo seri-
gráfico, que se deu graças à evolução da 
engenharia, da indústria das máquinas, 
das indústrias que produzem insumos 
para a serigrafia e principalmente a parte 

de automações, que envolvem criações 
de componentes inteligentes para essas 
máquinas.

Lambert recomenda a todos que es-
tão começando no ramo serigráfico as-
sistirem seus vídeos e consultarem os 
veteranos, que poderão dar dicas viáveis.

Quanto ao crescimento da era digital, 
Lambert diz que haverá mudança na seri-
grafia apenas para quem não refletir.

“A era digital pode ter seu começo em 
uma época da história, o problema é que 
não se supõe o seu fim. Será que esta é a 
última era? Na medida que a máquina se 
parece com o homem, o homem se parece 
com máquina. Quando a máquina faz, o 
homem deixa de fazer e, quando a má-
quina pensa, o homem deixa de pensar. 
Então a mudança está sendo na direção 
do homem que não pensa e não faz.”

Lambert finaliza agradecendo a to-
dos que o ajudaram no decorrer da sua 
trajetória

logoguia.lambert@gmail.com.
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Serigrafia seriada Agabê

Emulsões para relevo têxtil

Nesta edição vamos fa-
lar sobre as emulsões para 
relevo. As emulsões de re-
levo nos permitem traba-
lhar com muitos tipos di-
ferenciados de estampas, 
podendo realizar trabalhos 
dos mais diversos possíveis, 
levando a nossa criatividade 
muito mais longe.

Todas as vezes que pensamos em relevo, devemos nos atentar às 
seguintes condições:

1) Maior descarga de tinta
Se necessitamos maior descarga de tintas, iremos precisar de te-

cidos serigráficos para a nossa matriz com lineaturas menores, por 
exemplo: 15, 21, 32, 43 e 54 fios.

2) Necessitamos de uma emulsão que atenda a necessidade de 
criarmos um relevo e que suporte o trabalho em tecidos mais abertos.

As emulsões Unifilm 3D, Unifilm 3D light, Unifilm TXT e Unifilm 
38 possuem essas características e suportam tintas plastisol e à base 
de água.

3) Existe uma técnica adequada para a construção desse rele-
vo e que nos permite um excelente recorte, planeidade e definição de 
imagem, gerando uma estampa adequada.

Na figura anterior, está descrita uma maneira de realizarmos 
uma matriz com relevo e com a qual teremos um resultado bastante 
interessante.

As emulsões para relevo permitem adicionar camadas em úmido 
sobre úmido sem a necessidade de secagem intermediária.

Essa facilidade agiliza a construção do relevo, realizando a seca-
gem somente no final. Lembrando sempre que devemos secar a tela 
emulsionada, conforme a imagem a seguir:

Para a realização da fotoincisão, prefira os fotolitos que possuam 
estabilidade dimensional, transparência e opacidade adequada. Os 
equipamentos de fonte única permitem o recorte adequado e unifor-
midade de gravação.

Emulsões com viscosidade e 
conteúdo de sólidos são adequa-
das para a construção do relevo 
ideal.

Para maiores informações, 
entre em contato com o nosso 
departamento técnico.

CRIATIVAS

ANDRÉ MANZATTO - Técnico Serigráfico 
– Agabê Tecnologia Ind. e Com. Ltda.

André Manzatto

Imagens cedidas pela Agabê

ESTAMPAS EM RELEVO FUNCIONAIS

Exemplos de aplicação:
Mesmo tecido, técnicas de emulsionamento diferentes.

4 lado interno
+

remover o excesso por fora
+

8 lado interno
535 micra

4 lado interno
+

remover o excesso por fora
+

16 lado interno
820 micra

4 lado interno
+

remover o excesso por fora
+

24 lado interno
1.110 micra
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Se pensarmos como as empresas se 
comunicavam com consumidores anos 
atrás e como fazem isso hoje em dia, po-
demos perceber que o avanço da tecno-
logia gerou grande mudança no fluxo da 
informação.

Tecnologia e comportamento agora 
andam de mãos dadas. Antes, as em-
presas disseminavam a informação que 
queriam e os consumidores não tinham 
como responder — críticas raramente 
se tornavam públicas e a repercussão 
das atitudes das empresas (tanto positi-
vas quanto negativas) era muito menor.

Atualmente, por conta de seus ati-
vos digitais (sites, blogs, redes sociais, 
app, etc.), a comunicação com o consu-
midor é uma via de mão dupla — assim 
sendo, a reputação de uma marca está 
totalmente ligada à experiência do con-
sumidor com essa marca e a informação 
que ele transmite nas redes sobre essa 
experiência.

Além disso, o aumento e o fácil aces-
so de informação disponível faz com que 
as pessoas se tornem mais informadas 
e exigentes a respeito do que compram 
e de como compram, gerando mudanças 
no comportamento do consumidor.

Tecnologia e comportamento 
do consumidor: as constantes 

mudanças na comunicação

1. Estamos todos conectados 
Com consumidores conectados por 

diversas plataformas, as empresas pre-
cisam estar preparadas para estabelecer 
um bom relacionamento e satisfazer 
suas demandas adaptando a comunica-
ção para cada plataforma.

Tecnologia e comportamento são 
palavras de ordem e, se a empresa não 
estiver presente nas diversas platafor-
mas que o consumidor está, com a men-
sagem correta, ou se estiver lá mas não 
interagir com ele, outras empresas ocu-
parão esse espaço.

2. A expectativa do consumidor 
mudou

Nosso smartphone é uma extensão 
do nosso corpo, todos nós somos consu-
midores com acesso a produtos e servi-
ços a qualquer hora.

Comparações entre produtos e ser-
viços são facilmente acessadas por to-
dos, a qualidade e análise da satisfação 
de outros consumidores se dá de forma 
muito rápida, e isso significa que está 
mais difícil manter a lealdade de um 
consumidor que tem acesso a uma gama 
infinita de alternativas.

Além disso, a expectativa com aten-
dimento também gerou mudanças no 
comportamento do consumidor na era 
digital.

Consumidores sabem o seu poder 
e não têm receio de usá-lo caso não 

estejam satisfeitos. Uma expressão de 
insatisfação nas redes sociais pode ga-
nhar repercussão suficiente para arra-
nhar e até destruir a reputação de uma 
marca.

O processo de atendimento se tor-
nou muito mais dinâmico. As empresas 
precisam atender as necessidades dos 
seus consumidores de imediato — ante-
cipar-se ao fato antes que o consumidor 
torne qualquer insatisfação pública é re-
gra de sobrevivência.

É importante que as empresas es-
tejam presentes nos canais de comuni-
cação em que os consumidores estão e 
acompanhem o seu comportamento full 
time.

3. Novos canais de comunicação
As redes sociais colocam as empre-

sas cara a cara com os seus consumido-
res, o que significa que qualquer deslize 
pode ser prejudicial para a sua marca. Se 
a empresa não responder uma dúvida 
ou uma reclamação, por exemplo, essa 
atitude fica exposta para milhares de 
outros potenciais consumidores, danifi-
cando a sua reputação.

Por isso, comentários pós-compra, 
dúvidas e reclamações precisam ser mo-
nitorados e respondidos com atenção.

Por outro lado, a existência desses 
novos canais de comunicação também 
tem aspectos positivos. A quantidade 
de dados sobre o comportamento do 

consumidor que podem ser coletados e 
analisados, por exemplo, aumenta o po-
tencial de pesquisa e desenvolvimento 
através do uso do big data (big data é a 
área do conhecimento que estuda como 
tratar, analisar e obter informações a 
partir de conjuntos de dados grandes 
demais para serem analisados por siste-
mas tradicionais).

Novas tecnologias apresentam no-
vas oportunidades de criar relaciona-
mentos de lealdade com consumidores 
que agora têm voz para divulgar e de-
fender marcas e empresas que satisfa-
zem e agradam. Nunca antes tecnologia 
e comportamento se relacionaram de 
maneira tão próxima.

A tecnologia ampliou o acesso à in-
formação e, com isso, aumentou a ex-
pectativa do consumidor, que agora tem 
uma quantidade maior de alternativas 
de produtos e de canais para compra.

As redes sociais empoderam consu-
midores, permitindo que se manifestem 
caso estejam insatisfeitos com produtos 
ou serviços ou posicionamentos de uma 
marca. 

Finalizo dizendo que a tecnologia é 
a nossa grande aliada nos negócios e a 
“cerejinha do bolo” são as PESSOAS.

Fiquem à vontade para tirar dúvidas 
deixando sua mensagem.

Bruno Eloi

Como a tecnologia mudou o comportamento do consumidor

Negócios On-Line

Bruno Eloi, especialista em negócios digitais.
www.brunoeloi.com.br.
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Textil

A indústria têxtil, especialmente de 
confecção e vestuário, foi amplamente 
impactada pela pandemia do Coronaví-
rus em 2020. Segundo dados do IEMI - 
Inteligência e Mercado, a queda estima-
da de receita na produção de vestuário 
no último ano foi de R$ 34,5 bilhões. No 
setor de cama, mesa e banho, a queda  
foi de R$ 600 milhões.

 Diante deste cenário, investir em 
novas oportunidades e em processos 
que geram redução de custos foram al-
gumas alternativas que o segmento en-
controu para melhorar resultados.

 Na Huvispan, por exemplo, o mape-
amento de processos permitiu identifi-
car o que é feito internamente que não 
agrega valor, bem como os desperdícios, 
melhorias que podem ser feitas com ou 

sem investimentos e como elas podem 
trazer mais resultado para a empresa.

 Com a técnica de Lean Office, uti-
lizada para entender de forma clara e 
simples como uma unidade de negócio 
está operando, representamos cada pas-
so de operação da empresa em termos 
de entradas, saídas e ações nos setores 
administrativos. Como resultado, iden-
tificamos melhorias internas e defini-
mos cerca de 130 ações que serão execu-
tadas no decorrer deste ano.

 Somente com o mapeamento e re-
visão de processos, espera-se até o final 
de 2021 aumentar a capacidade do es-
toque em 84% sem necessidade de am-
pliação da estrutura física do galpão da 
empresa, apenas investindo na melho-
ria da verticalização do layout.

 A indústria têxtil é intensiva de 
mão-de-obra e por isso possui muitas 

variáveis humanas na produção. Ter 
processos claros e bem definidos auxilia 
a equipe a entender melhor o seu papel 
e a importância de cada um para o re-
sultado final, melhora também o am-
biente de trabalho, pois cada um sabe 
o que, quando e como deve fazer suas 
atividades. 

Para a tomada de decisão, o mape-
amento de processos também é de ex-
trema importância, pois permite iden-
tificar tudo que é feito sem gerar valor 
e resultados para o negócio. Além disso, 
conhecer detalhadamente todos os pro-
cessos da empresa torna mais fácil iden-
tificar desafios e oportunidades para o 
futuro.

 Pode parecer algo simples, mas é 
um trabalho minucioso e que surpreen-
de, contribuindo para a cultura da me-
lhoria contínua da empresa!

A importância do mapeamento de processos na indústria têxtil

Cledson Boger, CEO da Huvispan Têxtil

Cledson Boger

https://maquintex.com.br/quero-visitar/
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Tel.: (11) 3229.6866
         (11) 98801-8537   vendas@marfelsacolas.com.br

www.marfelsacolas.com.br
Rua Paula Sousa, 446 - 01027-001 - São Paulo-SP

• Alta e baixa densidade
• Todas tratadas para impressão
• Várias opções de cores e modelos
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FORTALEZA - CE

Agenda

Data 20/07/21 e  21/07/21 
Curso: Academia de Envelopamento Alltak

Local: Estúdio de Envelopamento
Fábrica da Alltak - Guarulhos-SP

 Informações:
https://www.alltakstore.com.br/cursos

Data 29/09/21 a 02/10/21 
Evento: Feira – FuturePrint 

Local: Expo Center Norte
 Informações:

www.feirafutureprint.com.br

Data 05/10/21 a 07/10/21
Evento 100 % digital

Evento: Conferência Intercontinental de 
Flexografia 2021

 Informações:
https://conferenciaflexografia.com.br/

20/10/21 a 23/10/21 
Evento: Feira – Fespa Digital Printing

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul
São Paulo-SP
 Informações:

www.fespabrasil.com.br

Data 17/11/21 a 19/11/21  
Evento: Feira : Maquintex  Signs Norte-Nordeste

Local: Centro de Eventos do Ceará- Pavilhão 
Oeste-Fortaleza/ CE

 Informações:
https://maquintex.com.br/

Data 02/08/21 a  04/08/21 
Curso: Treinamento Alltak Decor

Local: Fábrica da Alltak - Guarulhos-SP
 Informações:

https://www.alltakstore.com.br/cursos

VILA VELHA - ES

SÃO PAULO:
+55 11 5589 2880
saopaulo@fcem.com.br

PORTO ALEGRE:
+55 51 3382 0700
comunicacao@fcem.com.br

PORTUGAL:
+351 964 391 712
portugal@fcem.com.br

Informações: Promoção:

Porto Alegre, 15 de junho de 2021
Comunicado aos Expositores
Ref.: Adiamento da Maquintex e Signs Norte-Nordeste

O Febratex Group, empresa organizadora das feiras Maquintex e Signs Norte-Nordeste, realizadas 
simultaneamente em Fortaleza/CE, tem acompanhado de perto as orientações para a realização 
de eventos físicos no estado do Ceará.

Em conjunto com os órgãos competentes, entidades representativas e demais empresas do setor de 
eventos, desenvolvemos um rígido protocolo, com uma estratégia bem definida para garantir 
a segurança de todos os participantes. Diariamente nossas ações são pautadas seguindo o lema 
do equilíbrio entre saúde e economia.

Mesmo com todo o esforço que direcionamos para realizar a Maquintex e a Signs Norte-Nordeste 
em total consonância com a retomada da economia e o rigor que a pandemia exige, e da importância 
de um evento desse porte, ainda não há segurança jurídica e sanitária para a realização de eventos 
presenciais.

Assim, o Febratex Group anuncia a transferência da data de realização das feiras Maquintex e 
Signs Norte-Nordeste, que passarão a acontecer entre os dias 17 e 19 de novembro de 2021. 
Temos confiança que novembro será um período mais seguro e promissor para a retomada de 
eventos com público.

Seguindo o nosso entendimento sobre a necessidade das empresas participantes em relação ao 
prazo de planejamento, logística de máquinas, contratação de fornecedores e com o interesse de 
realizar um evento seguro para todos, comunicamos a alteração com três meses de antecedência 
da data de realização inicialmente prevista (setembro deste ano).

Com este prazo, acreditamos que todas as empresas expositoras poderão organizar com 
tranquilidade sua participação nas feiras, ao passo que nós seguiremos trabalhando no 
desenvolvimento dos protocolos para garantir a segurança de todos e um ambiente favorável à 
retomada da economia.

Na certeza de contar com o apoio de expositores e demais empresas envolvidas, ficamos à 
disposição para seguir atendendo a todas as necessidades da melhor forma possível e, assim, 
manter o nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento das indústrias têxtil e de 
comunicação visual das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Atenciosamente
Hélvio Pompeo Madeira
Diretor-Presidente, Febratex Group
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Faça a sua inscrição
GRATUITAMENTE agora

mesmo, acessando o QR CODE
ou acessando o nosso site:
www.fespabrasil.com.br

https://www.fespabrasil.com.br/pt/

