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Realização:

Talento + oportunidade = Sorte
O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o desempenho
econômico será positivo em 4,9%
neste ano. É acreditando nesta expansão que seguimos com a credulidade de que a crise vai aos poucos se
esvaindo.
Várias empresas que, no ano que
se passou estavam à beira de um colapso, hoje começam a se reerguer
— fruto do incitamento a que foram
submetidas a cada dia que se passava,

sempre com a convicção de que dias
melhores estavam por vir.
E estes dias chegaram. Quem
conseguiu chegar até aqui, é certo o
seu restabelecimento. O tempo é de
melhorias, e grandes oportunidades
vêm por aí.
Para os que conseguiram, não foi
sorte. Foi resultado de uma equação
que sempre considerei.
Talento + oportunidade = Sorte
Sorte não se ganha, sorte se con-

quista com competência.
Há quem diga que é sorte, mas
nada é além de um esforço contínuo
com uma pitada de oportunidades.
Nunca desacredite da sua capacidade. Some talentos e as oportunidades virão. Quanto ao resultado da
equação, você já sabe.
Finalizo com uma frase que ouvi
dias atrás no filme “Fome de Poder”:
“A sorte favorece os corajosos.”
Feliz 2022!

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

Claudilei Sousa

Jornalista Responsável:
Patricia Pereira de Sousa (MTB 36.323)

Serigrafando
voltando ao improviso.
Amigos, as indústrias do nosso setor gastam fortunas no desenvolvimento de produtos para que o
trabalho seja mais profissional e de
qualidade, não vale gastar tempo com
improviso, nada de usar cola para revelar telas (isso se usou nos anos 50!),

Usem as ferramentas certas
e os produtos certos; agora
é hora de aproveitar os
desenvolvimentos, a nova
tecnologia, fazer com o que
tem de melhor
e parem de usar papel com óleo para
fotolito, pois deixa a desejar com relação à qualidade. Usem as ferramentas
certas e os produtos certos, tudo o que
se podia improvisar já foi feito, agora é
hora de aproveitar os desenvolvimentos, a nova tecnologia, fazer com o que
tem de melhor; para isto as indústrias
trabalham, para oferecer soluções.

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:
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Serigrafia e Comunicação Visual

Começamos um novo ano com
perspectiva de um mercado fluente e
cheio de oportunidades.
Novas feiras, novos produtos, velhos fornecedores e assim vai…
Mas temos novidades: os fornecedores de insumos para serigrafia tiveram lançamentos interessantes no final do ano, então é hora de pesquisar e
encontrar os melhores produtos para
ajudar no trabalho, melhorar a qualidade e reforçar o desenvolvimento do
nosso trabalho.
Tenho acompanhado as redes
sociais, os grupos e as conversas de
WhatsApp.
Infelizmente, estamos encontrando profissionais que ao invés de progredir, de orientar os novatos, os que
estão chegando agora e que descobriram a serigrafia como fonte de renda
e de trabalho, estão voltando aos tempos de antão.
Tantos produtos desenvolvidos
para facilitar o trabalho, produtos de
pré-impressão de qualidade, químicos
que ajudam e muito o trabalho de gravação e de limpeza de telas, estamos

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

Periodicidade: Mensal

Improvisar gasta dinheiro, e não
está fácil de se ganhar. Improvisar
também gasta tempo, e tempo é dinheiro, pensem em soluções e não em
gambiarras, tudo o que foi possível
desenvolver, as indústrias colocaram
no mercado, então vamos aproveitar,
vamos usar, não vamos deixar que
continuem a achar que a serigrafia é
só improviso.
Tenho acompanhado as discussões, e a reclamação é que o cliente
faz leilão, claro que vai fazer, com
tanto improviso, com tanto jeitinho brasileiro e amadorismo, vão
continuar a jogar na cara que é um
processo barato e que pode sim cobrar menos. Valorize sua empresa,
mostre que existe tecnologia atrás de
tudo isso, que você consome produtos de ponta para oferecer a melhor
qualidade.
Vamos mostrar para o mercado
que somos diferenciados e que serigrafia exige trabalho profissional
para oferecer qualidade do início ao
fim do trabalho.
Valorize-se!

www.oserigrafico.com

Comercial:
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Editorial:
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ADVANCE METAL PRINTER

M E T A L

PRINTER

RUA XINGUTANEA, 374 - JARDIM FERNANDES
SÃO PAULO - SP CEP:03577-000
FONES:(11) 2742-6674 / 2741-0355 / 2746-0853
(11) 94056-9316
WWW.METALPRINTER.COM.BR

THERMO ROLLER

THERMO COMPACT

GRAVADORA FUNIL
C/ ESTUFA

ESTUFA DE ESTEIRA

PRENSA TÉRMICA
40X50

ESTICADOR DE MESA
P/ TELAS

LAVADOR DE MATRIZES

IMPRESSORA MANUAL
CARROSSEL

A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS
PARA SERIGRAFIA

6

www.oserigrafico.com.br

Edição 279
297

Passo a Passo
Genesis Tintas

https://genesistintas.com.br/

Efeito impressão em borracha de eva
BASE SOLVENTE

1

Para o Transfer Seriplast para EVA, utilizase a tinta Seriplast em diversas cores e o
Papel Soft ou o Filme de Poliéster Cristal.

5

Aplicar o Seriplast Branco com matriz
de 55 a 77 fios/cm para dar uma boa
cobertura. Deixar secar ao ar ambiente.

7

Colocar o papel aplicado sobre o EVA a ser
transferido (na foto acima, a base de uma
sandália) e levar à prensa térmica. Realizar
a transferência de 110 a 120°C por 3 a 5
segundos e pressão de 50 a 80 libras.

2

Antes de imprimir, aplicar o Primer Promotor de Aderência PP.1000 sobre a borracha de EVA. Deixar secar por 10 minutos antes de serigrafar.

3

4

Aplicar o Seriplast Incolor em toda a extensão do motivo numa matriz de 77 a
100 fios/cm. Deixar secar ao ar ambiente.
Caso necessite, utilizar o Retardador Seriplast se o produto estiver secando na tela.

Em seguida aplicar o Seriplast Vermelho
com uma matriz de 90 a 120 fios/cm e
deixar secar em temperatura ambiente.

6

Aplicar o Seriplast Termocolante com a mesma tela utilizada na primeira impressão.
Repicar para obter um melhor resultado.

8
O Transfer Seriplast no EVA está pronto.
Realizar a remoção do suporte a frio.

Patrocínio:

Apoio:

Evento certificado: Empresa associada: Realização: Promoção:
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Lançamento

Mogk lança misturador
de tinta MT-150
Misturador projetado para ser fixado numa parede,
aliando segurança e pouco espaço.
Construído basicamente em aço 1020.
Possui contrapeso e conjunto móvel, que sobe e desce
para permitir o ajuste do balde de tinta.
Características técnicas:
- Alt. total: 2,42m
- Largura: 0,68m
- Profundidade: 0,70m
- Compr. do eixo: 0,80m
- Curso: 0,80m
- Motor 2 velocidades: 5/ 7,5 CV
- Voltagem trifásica: 220/380
- Rotação do motor: 1.700/ 3.500
-Capacidade: 150 Litros
- Peso aproximado: 152 Kg
http://www.mogk.com.br/
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Cabeças de impressão
o coração de uma impressora
Por: Mara de Paula Giacomeli

O mercado da impressão digital, método de impressão no qual a imagem é gerada a partir da entrada de dados digitais direto do computador para a
impressora, vem crescendo nas últimas décadas. No
entanto, para que o resultado final tenha qualidade,
se faz necessário um processo adequado que compreende uma engenharia e técnica precisas para que
a quantidade adequada de tinta seja depositada no
local correto, e a cabeça de impressão, considerada o
coração de uma impressora, é a responsável por depositar essa quantidade ideal de tinta na posição correta
no substrato.
Dentro de uma cabeça encontram-se os componentes eletrônicos, que são acessórios responsáveis
por alimentar a tinta, e dezenas de câmaras que levam a tinta aos nozzles.
A maior parte dos cabeçotes de impressão possui
centenas de nozzles controlados individualmente, que
podem gerar milhões de gotas em uma passagem de
cabeça, para que elas atinjam o substrato no local certo e com a intensidade adequada.
Os nozzles têm, normalmente, de 20 a 50 mícrons,
e para se ter uma ideia de seu tamanho diminuto,

compare-o a um fio de cabelo humano, que possui
cerca de 80 mícrons de diâmetro.
Grandes Formatos - cabeça Piezo
O método mais usual nas impressoras digitais
para grandes formatos é a piezo, com queda de gota
por demanda.
As primeiras prensas de impressão digital surgiram no mercado no início dos anos 90 utilizando tintas à base de água.
Nessa época, a comunicação visual que utilizava
esse meio só abastecia interiores, pois as imagens impressas com tinta à base de água eram consumidas
pela luz solar.
Com o crescimento das publicidades externas, foi
necessário desenvolver um sistema mais eficiente.
Surgiram, então, as impressoras com tintas solventes, o que melhorou de forma elevada o desenvolvimento das campanhas publicitárias. Porém, devido
às tintas serem carregadas de solventes, não se adequavam plenamente com as lonas do mercado e nem
com os vinis, pois uma reação química em contato
com o PVC fazia os banners encanoarem, de modo
que as artes precisavam ficar secando por um longo
tempo para a total evaporação do solvente da tinta,
e ainda havia mais um agravante: as máquinas de entrada com tinta solvente não ofereciam uma boa definição de imagem, pois os pontos dos jatos de tinta
eram grandes (100 picolitros por ponto) e, ainda, a
produção era lenta (cerca de 6 metros por hora).
Com a cobrança do mercado e dos anunciantes, as
empresas mundiais de fabricação de impressoras jatos de tinta para comunicação visual começaram a desenvolver tintas e modificar as cabeças de impressão,
até mesmo a quantidade de cabeças por máquina,
para acelerar o processo, o que permitiu que as tintas
curadas com solvente e UV pudessem ser impressas
de forma digital, sem a necessidade de telas.
A cabeça de impressão possui uma câmara de tinta com um piezo elétrico. Quando uma carga elétrica
externa é aplicada, ele muda de forma, forçando a tinta a sair da câmara e descer pelo nozzle (pequenos furos por onde passa a tinta), de modo que a expansão
ou contração é usada para bombear a câmara de tinta.

A corrente elétrica ainda pode ser ligada e desligada rapidamente. Com isso, a contração ou expansão é
quase instantânea, permitindo maior controle. Como
resultado, algumas cabeças piezo podem gerar gotas
de diferentes tamanhos na mesma câmera, dando intensidades variadas à tinta no substrato. Isso acontece porque gotas maiores são a soma de gotas pequenas, que são disparadas em velocidades diferentes e
se encontram no ar antes de atingirem o substrato.
O maior diferencial é que o efeito piezoelétrico funciona muito bem com qualquer tipo de tinta.
Além daquelas à base de solvente, podemos citar as
tintas aquosas, metálicas e de impressão 3D.
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única gota maior antes de atingir o substrato.
A maioria das cabeças opera apenas com múltiplos disparos. A divisão de gotas no ar gera um efeito
indesejável, que são as gotas satélites. Gotas satélites
dificultam a impressão de detalhes finos.
Em contrapartida, a primeira opção, normalmente, usa gotas fixas, não em grayscale. Por exemplo, a
cabeça pode gerar gotas de 13, 26 e 40 picolitros (unidade de medida de líquidos em graduação. Um metro
cúbico tem mil litros, e um litro tem mil mililitros.
Um mililitro tem mil microlitros e, por fim, um microlitro tem mil picolitros), mas não as 3 na mesma
impressão, ou seja, é necessário escolher com qual
tamanho a impressão será feita.
Gotas de tinta do mesmo tamanho ou variadas

Tamanho da gota de tinta e qualidade final
O tamanho da gota de tinta impacta diretamente
na qualidade final da impressão.
Gotas pequenas resultam em impressões de alta
resolução e definição (definição fotográfica). Em contrapartida, gotas grandes permitem cobrir áreas extensas de forma mais acelerada, sendo indicadas nas
grandes áreas planas.
Para imprimir com velocidade sem perder a qualidade, é necessário variar o tamanho das gotas de tinta, tornando possível obter leves mudanças de tom,
conhecido como grayscale (meio-tom), usado por
exemplo na impressão de uma pele.
Veja abaixo 3 formas de variar o tamanho das
gotas:
• Variar o nível de energia usado para que a impressora digital deposite gotas de tamanhos diferentes;
• Disparar uma gota de tinta mais densa que, ao
entrar em contato com o ar, se “dividirá” em gotas
menores.
• Realizar multipulso, ou seja, disparar rapidamente duas gotas de tinta que irão se fundir em uma

Quando combinada com técnicas de meio-tom, a
escala de cinza pode incrementar a faixa de tons de
um jato de tinta. Já a cabeça binária gera gotas sempre do mesmo tamanho.
O tamanho de gotas binárias varia de 1,5 a 100
picolitros. Já as cabeças em tons de cinza podem variar a densidade de pontos impressos, indo de 30% ou
50% a 100% de cores. Geralmente, isso é o mais comum em impressoras industriais, porém, fabricantes
como Epson e Cannon costumam usar 6 níveis para
a qualidade nomeada fineart, o que a torna muito
lenta.
Além das informações acima e para finalizar, uma

boa manutenção, incluindo uma limpeza regular
das cabeças de impressão, contribui na durabilidade
destas.
Agradecimentos: Créditos
https://www.fini.ind.br/
Fini: Inovação em superfícies industriais
www.mundodaimpressaolatex.com.br
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VETERANO

“Agradeça a Deus todos os dias pelas oportunidades e sabedoria que
Ele proporciona.” — palavras de um veterano
Eduardo de Moraes Ferreira, paulista
formado em administração de empresas, ingressou na área da serigrafia nos
anos 80, durante o auge da serigrafia no
Brasil.
No início foi empregado como ajudante geral e em pouco tempo evoluiu
para outras funções dentro do mercado,
tendo a oportunidade de trabalhar tanto
no comércio como na indústria, o que lhe
atribuiu especialização nas áreas da serigrafia, comunicação visual e sublimação.
“Iniciei no Pálacio do Silk Screen
em 1988, como ajudante geral, foi onde
tive as primeiras oportunidades e conhecimentos para evoluir. Para quem
não sabe, o Palácio do Silk Screen já deu
nome à Galeria do Rock, pois depois
da reforma passou a se chamar Galeria
do Rock. A loja era tão conhecida que o
Brasil inteiro se referia à galeria como
Palácio do Silk Screen, muitos profissionais começaram a carreira comprando
na galeria, era o point dos profissionais
de serigrafia. Ali cheguei a balconista e
vendedor externo. Na Triângulo Screen
entrei como vendedor e passei a gerente de loja. Na Pró Screen, na Topiconyl,
na Ernetex, na Marabu, na F1 Suprimentos e na Serra Silk, gerente comercial. Na Mactac, gerente de lojas. Iniciei
vendas externas, onde fui representante
comercial de algumas empresas como a
Danfex, Nova Silk, DSI, Sericol FujiFilm,

entre outras. Atualmente sou gerente de
lojas da KX Safe e consultor técnico da
Exfak. Como podem ver, estou bem escolado no mercado, pois tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas”,
conta Eduardo.
O veterano, ao longo de sua trajetória corporativa, teve a oportunidade de
presenciar a evolução das impressoras e
substratos.
“Passei pelo início da comunicação visual com as impressoras à base
de água, as impressões precisavam ser
laminadas para aguentarem o tempo.
Depois vieram as impressoras solventes,
a evolução foi fantástica, nos idos dos
anos noventa as impressoras ofereciam
impressões com pontos de 100 picolitros, hoje estamos falando em 3 picolitros. Que mudança espetacular para o
mercado de grandes formatos, ganho de
qualidade e de velocidade, tudo para oferecer agilidade e qualidade ao mercado.
Não contentes, chegaram as impressoras
ecossolventes. Assisti ao mercado se preocupar com a ecologia quando lançaram
as impressoras Latex, vieram as impressoras 3D e impressoras sublimáticas de
pequeno e grande formato e impressoras
de cura UV. A evolução de mídias e substratos para impressão digital de diversos
mercados desde vinil para recorte, vinil
e lona para impressão digital, substratos rígidos e flexíveis para impressão de

cura UV. A evolução das tintas à base de
água, à base de solvente, ecossolvente,
medium solvente, sublimática e UV ”,
comenta.
Com a implementação da era digital,
Eduardo acompanhou todo esse progresso e atualmente grava vídeos no formato
“lives” sobre tintas digitais, através de
sua consultoria técnica para a Exfak.
“Tudo mudou, uma evolução muito
grande, mais criatividade, mais informações e novos conhecimentos e desenvolvimentos para a área. Recomendo a
quem está iniciando hoje no mercado a
ter muita disciplina, sabedoria e aprender sobre o produto que está trabalhando. Ler os manuais, visitar empresas do
segmento, procurar conhecimento. Esse

é o segredo para o seu sucesso na área
que você se propõe a trabalhar. Faça com
amor, com carinho, respeitando sempre
o seu colega de trabalho, e se dê a oportunidade de aprender com quem sabe
mais e possa ensinar. Procure ouvir mais
as necessidades de seus clientes para poder correr atrás da informação e soluções
por eles questionadas. E agradeça a Deus
todos os dias pelas oportunidades e sabedoria que Ele nos proporciona.”
O veterano termina agradecendo a
todos que contribuíram para seu crescimento e aprendizado:
“Agradeço ao Sr. Mario, do Pálacio
do Silk Screen, que foi minha escola; ao
Odair, da MetalPrinter; ao Eder, da Triângulo Screen; ao Paulo e ao Mauricio,
da Pró Screen; ao Almir, da Imprimax; ao
Fábio, da Aplike; ao Marcelo, da Alltak;
ao Oscar, da Danfex; ao Júlio Chicaroni,
à Dinaura e ao Sr. Cabanas, da Ernetex;
ao Celso Oki, do Grupo Tópico; ao Sr.
Sousa, do Jornal O Serigráfico; ao Eduardo, da Serra Silk; e ao Sr. Sérgio, da
Exfak.
Nestes 34 anos, tive muitos professores, amigos, colegas de trabalho e o
privilégio de aprender e me atualizar em
cada área por onde passei, tendo a oportunidade de evoluir sempre. Agradeço
a Deus pela sabedoria e pela vida digna
que me proporciona até hoje.”
e-mail: gerencia@kxsafe.com.br

Lançamento
Tucano lança prensa térmica para sublimação em T-shirts e peças fechadas
PM500 SMART
PRENSA TÉRMICA MANUAL COM
UMA BANDEJA DE 50X40CM
Equipamento desenvolvido para sublimação em T-shirt e peças fechadas
através do sistema exclusivo Tucano de
bandeja Dupla sobreposta. Aplicação
de transfer em geral, termocolantes,
Strass, Hot fix, dublagem, entre outros
trabalhos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Prensa térmica com acionamento
manual por alavanca, ideal para peças

fechadas pois o design da bandeja facilita
o posicionamento da peça de forma ágil.
A PM500 Smart possui duas bandejas
sobrepostas, sendo a bandeja maior (superior) com área de 50x40cm e a bandeja
menor (inferior) com 30x23cm, viabilizando o trabalho em peças fechadas
adulto e infantil.
• Possui o sistema de retorno por molas
que promove conforto e melhor desempenho ao processo.
• Controle de tempo e temperatura
digital;
• Botão de emergência;
• Fácil manutenção;

• Aquecimento por resistência elétrica
controlada através de um único controlador digital, garantindo aquecimento
uniforme por toda a superfície;
• Chave de segurança;
• Pintura eletrostática;
• Estrutura em aço 1020;
• Consumo: 1,125 kWh
DIMENSÕES EMBALADA
• EMBALAGEM: 100 X 110 X 100cm
• PESO: 110kg
DIMENSÕES MONTADA
• 1,60 m Alt. X 0,90 m Larg. X 0,76 m
Comp.
http://tucanoequipamentos.com.br/

A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS
PARA IMPRESSÃO DIGITAL
PRENSAS E CALANDRAS
P/ SUBLIMAÇÃO E TRANSFER

CARROSSÉIS AUTOMÁTICOS

CALANDRAS

AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS
MTCF 250

MTCF 500

MTC 1.800

EQUIPAMENTOS P/ SERIGRAFIA
CARROSSEL
MCA

PRODUTOS 100%
NACIONAIS

AUTOMÁTICA
PTA-4000: 40 x 50 cm
52 x 72 cm

PTP - 15

MESA ELÉTRICA
DUPLA

PTP-400 Dupla
40 x 50

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

POLIMERIZADEIRA
/SECADORA

Elétrica e a Gás
Modelos sob
consulta

MISTURADORES DE TINTA
vanguarda.art.br

SR-4
Prensa térmica
Para etiquetas
Em bobina

PTP-660: 96 x 66 cm

MANUAIS
MINI MCA
2 CORES

MINI MCA
1 COR

P/ JEANS
PTI-5 Dupla Jeans

PTM-40
40 x 50

PTM-42 Dupla
31 x 42

PTM-80
80 x 65

Fone: 47

MULT-MIX

3323-5844

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

MTVR-20

MT-70
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Evento

Indústria de impressão e conversão entra em 2022 com atenções
voltadas para a ExpoPrint & ConverExpo Latin America
Começamos a contagem regressiva
para o grande encontro da indústria de
impressão e conversão que, em 2022,
será no Brasil. Faltam menos de 100
dias para a ExpoPrint & ConverExpo
Latin America e todas as atenções já
estão voltadas para descobrir o que
cada empresa levará em seus estandes.
Algo é certo: tecnologias transformadoras e nunca antes mostradas estarão em exposição nos corredores do
Pavilhão Verde do Expo Center Norte,
em São Paulo, de 5 a 9 de abril. Será o
principal momento para mostrar um
setor forte, preparado para os desafios
atuais e com enormes oportunidades
de investimento.
A ExpoPrint & ConverExpo tem
como um de seus principais aspectos o
amplo alcance em segmentos. Isso significa que consegue abraçar tudo que

está relacionado à impressão. Os expositores já confirmados vão mostrar
soluções especiais em impressão editorial, promocional, têxtil, embalagens &
rótulos, brindes, comunicação visual,
decoração, 3D, fotografia, arquitetura
e muito mais, seja na tecnologia offset,
flexo, digital ou qualquer outra.
Assim, o maior evento de impressão das Américas recebe não só expositores como empresários tomadores
de decisão de diferentes áreas da indústria. É o momento de fazer os melhores contatos e, claro, os melhores
negócios, em um ambiente propício e
com condições especiais para o evento.
Importante ressaltar que o objetivo
da feira é fazer com que expositores
e visitantes tenham uma experiência
completa. E, para isso, serão promovidas iniciativas gratuitas diferenciadas.

Serão congressos sobre tópicos atuais e
relevantes, além de ações inéditas que
serão divulgas em breve.
A ExpoPrint & ConverExpo Latin
America 2022 acontece de 5 a 9 de
abril no Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo. A ExpoPrint
tem realização da Afeigraf (Associação
dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a Indústria
Gráfica). A ConverExpo tem realização
da ABFLEXO/FTA-Brasil (Associação
Brasileira Técnica de Flexografia e Conversão Digital). A organização é da APS
Eventos Corporativos.
A credencial de visitante antecipada e gratuita está aberta em: www.expoprint.com.br/visitar.
https://www.expoprint.com.br/

Sustentabilidade
SILVIA REGINA LINBERGER DOS ANJOS

Sustentabilidade e a pandemia
Estamos indo para o terceiro ano de
pandemia de Covid-19 no Brasil e agora com a variante Ômicron, que possui
a característica de alta transmissibilidade, mas para os vacinados, sintomas
leves e um número de mortes menor,
sendo a maioria dessas para as pessoas
que não se vacinaram. Talvez viveremos
um surto ainda prolongado em função
de diferentes taxas de pessoas vacinadas em território brasileiro, e assim será
o cenário que viveremos nos próximos
meses, ainda. Temos que pensar no próximo e nos vacinarmos em massa, inclusive com a terceira dose, acreditando na
eficácia das vacinas.
A pandemia levou milhões de pessoas a novos hábitos e maneiras de se
relacionar. Além de apresentar novas

maneiras de interagir com os tipos de
tecnologias sociais, sejam elas de produtos, dispositivos ou equipamentos,
ou mesmo por processos, procedimentos, técnicas ou metodologias e até em
serviços. A importância de pensar como
o seu consumo impacta em todo o seu
redor (ambientalmente e socialmente)
sem esgotar os recursos naturais está
diretamente ligada às inovações. Essas
são as alavancas da sustentabilidade que
segue em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) determinados pela Organização das Nações
Unidas (ONU).
Ao pensarmos nas novas formas
de produção e consumo, estamos saindo da economia linear e entrando na
economia circular. Muitas empresas já

realizam ou desenvolvem ações relacionadas à economia circular, que busca
reaproveitar, reciclar e eliminar resíduos, minimizando a extração de matérias
-primas do meio ambiente.
Cabe aos designers gráficos pensarem como a natureza e criarem produtos que sejam ajustados, moldados aos
produtos e que possam ser reutilizados,
pois uma pesquisas indica que 80% dos
produtos serão descartados nos primeiros seis meses de compra. Estamos consumindo em larga escala produtos que
são mal projetados e não têm uma reutilização adequada. Um produto pode ser
reintegrado à cadeia de produção com
um valor agregado igual ou superior ao
produto original quando descartado.
Esse seria o reaproveitamento corre-

to de um produto, seja ele apenas uma
embalagem ou mesmo ele em si, acompanhado de uma embalagem. Pense em
uma fruta e inspire-se em embalagens,
sem desperdícios e ainda virando adubo
para a própria terra de onde ela surgiu.
Tudo seria melhor com o apoio de
políticas públicas. Essa poderia ser uma
das implementações que os candidatos,
neste ano de eleição presidencial e para
governadores, poderiam colocar em seu
plano de governo.
Vamos ter esperança e acreditar em
dias melhores. Salve 2022!
Silvia Regina Linberger dos Anjos, química, tecnóloga gráfica, especializada em Gerenciamento
Ambiental, líder do 4º Dia Mundial da Limpeza 2021
- São Paulo. Gerente da MAQTINPEL MÁQUINAS E
MATERIAIS GRÁFICOS LTDA.
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O maior portal de Comunicação Visual
& Serigrafia do Brasil agora é digital
Ferramenta essencial de consulta sobre tecnologias, produtos, empresas e eventos
do mundo da serigrafia e da comunicação visual, empreendedorismo, sublimação,
indústria de brindes, entre outros, o jornal O Serigráfico agora é digital.
Nossas edições contam com reportagens, matérias técnicas, lançamentos, fornecedores
de suprimentos e equipamentos, além de informações valiosas sobre tudo o que
acontece no universo da comunicação visual e da serigrafia no Brasil e no mundo.
Venha para a era digital conosco.
Baixe o nosso app.
Inscreva-se em nosso canal no YouTube.
Acompanhe o jornal pelo site e pelas redes sociais.
Jornal O Serigráfico: plugado nas necessidades do mercado.

www.oserigrafico.com.br
@Oserigrafico

@jornaloserigrafico

jornaloserigrafico
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Lançamento
Metal Printer lança Thermo Roller
Pneumática 100% nacional
Várias maneira de personalizar
Acionando um botão para baixar o rolo,
usando manualmente com a trava ou fazendo a pressão manual.
Com o sistema de rotação automático,
você poderá personalizar produtos plásticos, acrílicos, MDF...de diversos tipos e
formatos ,tais como: Canecas de acrílico
e plástico ( Vários tamanhos), Calderetas,
Long drink, Canetas, Objetos planos ( Régua , cardenetas, blocos de notas....), Baldes
de acrilico (Gelo, pipoca....), Squezze, Porta
lata, Capas de caderno e muitos outros produtos mediante a testes.Com o sistema de
rotação automático, você poderá personalizar produtos plásticos, acrílicos, MDF...de
diversos tipos e formatos ,tais como: Canecas de acrílico e plástico (Vários tamanhos),
Calderetas, Long drink, Canetas, Objetos
planos ( Régua , cardenetas, blocos de notas....), Baldes de acrilico (Gelo, pipoca....),
Squezze, Porta lata, Capas de caderno e
muitos outros produtos mediante a testes.

Características:
Resistência inox 700 watts
Rolo 90 mm de comprimento abrangendo
uma área útil maior
Controlador digital de temperatura
Controlador de velocidade
Pintura eletrostática
Estrutura reforçada
Possui Trava
Sistema Pneumático
Capacidade média de produção: Quantidade medida 200 peças por hora
Necessário compressor - Recomendado: 20
litros, 8,2 pés e 130 libras de pressão.
http://www.metalprinter.com.br/

X
sicoltex.com.br
11 9.7629-2282
Rua Licatem, 365 - Jardim Fazenda Rincão Arujá - SP - 07400-000 11 4654-2475

Lançamentos e inovações
tecnológicas de máquinas
do mercado têxtil,
criação e
comunicação visual.

Feira voltada para a
indústria de equipamentos
gráﬁcos, insumos, embalagens,
comunicação visual,
têxteis, confecções, calçados,
bijuterias e acessórios.

Feira focada nos grandes
negócios da indústria gráﬁca,
da comunicação visual,
embalagens, etiquetas,
serviços e suprimentos.

VENDAS DE STANDS

+ 55 85 98564.3343
(Celular e WhatsApp)

hm.feiraseeventos@gmail.com
REPRESENTANTE EM BRASÍLIA

Contato | +55 11 99971-2926

| Saleis Ferreira | + 55 61 99552-8369

BRASÍLIA

GOIÂNIA

BELÉM

16, 17 e 18 de junho 2022

04, 05 e 06 de agosto 2022

20, 21 e 22 de outubro de 2022

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Centro de Convenções de Goiânia

HANGAR

Horários das 10 às 21h

Horários das 10 às 21h

Horários das 10 às 21h

www.ulysses.tur.br

www.ccgo.com.br

www.hangarcentrodeconvencoes.com.br

ENTRADA DE PÚBLICO SOMENTE COM PROTOCOLO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DE CADA ESTADO.

www.oserigrafico.com.br
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Mundo WEB

O site ou loja virtual da sua empresa está seguro?
Noberto Kicuti
Com os recentes ataques cibernéticos
à plataforma do SUS (em 10/11/2021) e
ao website da Câmara Municipal do Rio
de Janeiro (13/11/2021) o momento
pede, outra vez, que falemos de segurança na Web.
Vale lembrar que em novembro de
2019 foi constatado que quase a metade
dos domínios .GOV do Brasil não possuíam certificação digital TLS ou SSL. O
fato tornou-se notícia após uma invasão
ao site do Detran do Rio Grande do Norte, que resultou no vazamento de dados
de aproximadamente 70 milhões de brasileiros. Parece que a situação não mudou
muito.
Ainda em 2021, os sites da Renner e
da JBS também foram vítimas da ação de
hackers, que sequestraram o conteúdo,
causando um prejuízo milionário para as
duas organizações.
Ocorrência de falhas de segurança e
sequestro de dados
DETRAN
Na época, a DigiCert analisou cerca
de 19.900 domínios .GOV. Desse montante, apenas 10.551 usavam HTTPS
com certificado TLS e SSL, incluindo o
portal único gov.br, do governo federal,
lançado em 2019. Para saber se uma conexão é segura ou se usa criptografia,
basta observar se há um ícone de cadeado na barra de endereço do navegador.
SUS
O ataque hacker sofrido na base de
dados do SUS deixou uma série de sistemas importantes da pasta indisponíveis.
Em nota oficial, o Ministério da Saúde
informou que vários sistemas haviam
sido afetados: e-SUS Notifica (sistema
de notificação de casos de Covid), Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunização (SI-PNI), ConecteSUS e
funcionalidades, como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19
e da Carteira Nacional de Vacinação
Digital.
A invasão foi definida pelos próprios
hackers como “ransomware”, quando o
conteúdo é “sequestrado” e cobra-se um
valor, em dinheiro ou bitcoin (moeda virtual), para a devolução do material.

CÂMARA DO RIO DE JANEIRO
Já a invasão hacker sofrida pelo site
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi
constatada por funcionários do Legislativo
carioca nas primeiras horas da manhã do
dia 13 de dezembro de 2021. Com o ataque, a página inicial do site oficial foi alterada. Os hackers riscaram o nome “Câmara
Municipal” e o substituíram pela palavra
inglesa “Hacked”, usada para sinalizar que
a página fora atacada.
Em nota oficial, a Câmara informou que
os conteúdos e os sistemas internos não foram afetados, e que a diretoria de TI da casa
rapidamente trabalhou para restabelecer o
portal e sanar eventuais vulnerabilidades.
LOJAS RENNER
Em agosto de 2021, hackers sequestraram o e-commerce das Lojas Renner. A empresa sofreu um ataque por ransomware. O
e-commerce da companhia ficou fora do ar
e o usuário que tentou entrar no site foi avisado que estava em manutenção.
Na época, o comunicado oficial da empresa minimizou a situação informando
que a maior parte das operações estavam
reestabelecidas e que os principais bancos
de dados foram preservados. Contudo, a
empresa não comunicou sobre o tipo de
ataque que sofreu e se houve pedido de resgate para recuperar os sistemas.
JBS
Em 30 de junho de 2021, a USA — subsidiária da JBS nos Estados Unidos — sofreu um ataque e pagou um resgate de US$
11 milhões (cerca de R$ 55,5 milhões) aos
cibercriminosos que invadiram e bloquearam os sistemas digitais da companhia.
A JBS também foi vítima de um ataque
ransomware, que tornou inacessíveis os
dados armazenados em um equipamento
e que exigiu um resgate em criptomoedas
para restabelecer o acesso ao proprietário.
A invasão afetou as unidades da empresa
brasileira nos Estados Unidos, Canadá e
Austrália. A companhia informou que o
pagamento foi efetuado para minimizar
danos aos clientes.
O fato é que ninguém ou nenhuma
empresa está totalmente imune a ataques
hackers como esses. Contudo, há uma série
de esforços e precauções a serem tomadas
para evitá-los. Entre eles, podemos citar a

boa administração dos certificados de segurança SSL e TSL.
O que é HTTPS, SSL e TLS?
HTTPS é a sigla em inglês de Hyper
Text Transfer Protocol Secure, que em português significa “Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro”. É a combinação
dos protocolos HTTP e SSL (Secure Sockets
Layers, em inglês). A sigla aparece antes do
endereço eletrônico do site que o usuário
deseja acessar (URL), garantindo que se trata de uma conexão de dados segura entre o
computador do usuário e os servidores que
abrigam os sites acessados. Contudo, as conexões HTTPS não são totalmente seguras,
sendo necessária a presença de software
de segurança instalado no computador do
usuário, e é sempre bom ficar atento a suspeitas de conexões duvidosas.
TSL e SSL são, também, protocolos de
segurança. Foram criados para garantir que
dados possam ser transmitidos, armazenados ou mesmo recebidos entre clientes e o
servidor web.
O SSL (Protocolo de Camada Sockets
Segura; em inglês, Secure Sockets Layer)
garante a segurança do usuário ao acessar
um site. Com o SSL, os dados enviados são
criptografados de forma que outras pessoas não possam utilizá-los indevidamente.
Já o TLS (Segurança da Camada de
Transporte; em inglês, Transport Layer Security) é geralmente usado como uma configuração nos programas de e-mail e tem
seu papel em qualquer transação entre o
cliente e o servidor. Pode operar em portas
diferentes e usa algoritmos de criptografia
fortes.
Nível de vulnerabilidade
A falta de segurança e o flerte com
hackers não é um problema exclusivo dos
websites do governo. Segundo pesquisa da
empresa BigDataCorp, realizada em 2018,
cerca de 40% dos sites brasileiros não tinham certificado de segurança com SSL
(Secure Socket Layer). Logo, as páginas
estavam vulneráveis a ataques de hackers
e outras formas de invasões, além de prejudicar os sites em mecanismos de busca,
como no caso do Google, que tem o HTTPS
e o cadeado como importante critério de

ranqueamento. E isso não mudou muito de
lá pra cá. Algumas empresas passaram a se
proteger mais de possíveis invasões, mas
surgiram novos domínios na Internet que
operam sem os certificados.
Quando não se adota o HTTPS, o sistema pode ser facilmente interceptado.
Além disso, o HTTP também permite que
uma cópia falsa do site possa ser exibida
para enganar os usuários. As oportunidades para que as pessoas sejam induzidas ao
erro são grandes.
Segurança em e-commerces
A boa notícia quando o assunto é segurança é que pelo menos o setor de e-commerce, que se superou e expandiu durante
a pandemia, merece destaque em relação à
prevenção a ataques maliciosos.
De acordo com a 7ª edição da pesquisa
Perfil do E-Commerce Brasileiro, realizada
através de uma parceria entre a BigDataCorp e o PayPal Brasil, foi observada uma
evolução semelhante na utilização de certificados SSL (Secure Sockets Layer). Hoje,
92,39% dos e-commerces adotam essa tecnologia. Em 2020, o número era de 88,43%.
Isso demonstra a crescente preocupação das empresas com a segurança dos
clientes e um cuidado maior com o ranqueamento em sites de busca, uma vez que os
sites que não têm SSL são despriorizados
pelo Google.
Conclusão
Além da preocupação na qualidade e
ferramentas utilizadas na criação do site ou
loja virtual, sua empresa deve se preocupar
em qual provedor será hospedado.
Escolha provedores que possuam os níveis de segurança já incluídos no valor da
hospedagem e que tenham um atendimento e suporte diferenciado.
Muitas das técnicas e ferramentas de
segurança podem ser ou não disponibilizadas pelo provedor selecionado e essa escolha pode fazer toda diferença.
Fica a dica!
NOBERTO KICUTI, Diretor Técnico Comercial Procesys Tecnologia Franqueado HOSTNET-SBC-SP
nkicuti@procesys.com.br / (11) 2251-6990 / (11)
96631-6776

Onde Comprar
SÃO PAULO - SP
Sacos e sacolas plásticas

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

CAMPINAS - SP

®

• Alta e baixa densidade
• Todas tratadas para impressão
• Várias opções de cores e modelos
SOLICITE O NOSSO MOSTRUÁRIO

Tel.: (11) 3229.6866
98801-8537 vendas@marfelsacolas.com.br
www.marfelsacolas.com.br
Rua Paula Sousa, 446 - 01027-001 - São Paulo-SP
(11)

SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP

Silk Screen

(19) 3255-8031
(19) 9.8264-8004

Rua Uruguaiana, 265 - Bosque - Campinas/SP

SÃO PAULO - SP

SÃO CAETANO DO SUL - SP

PIRASSUNUNGA - SP

VILA VELHA - ES
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Agenda
Data 29/03/2022 a 01/04/2022
Evento: Feira-Agreste Tex 2022
Local: Polo Caruaru-PE
Informações:
https://agrestetex.com.br/

Data Data 05/04/22 a 09/04/22
Evento: ExpoPrint Latin America 2022 e
ConverExpo Latin America 2022
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Verde
São Paulo-SP
Informações:
https://www.expoprint.com.br/pt

Data 20/07/22 a 23/07/22 (nova data)
Evento: Feira – FuturePrint
Local: Expo Center Norte
Informações:
www.feirafutureprint.com.br

Data 23/08/22 a 26/08/22
Evento: Feira – Febratex
Local: Parque Vila Germânica
Blumenau/SC
Informações:
www.febratex.com.br

FORTALEZA - CE

Cooperativismo
É tempo de exercitar o princípio da GESTÃO
DEMOCRÁTICA nas Cooperativas – Assembleias Gerais
Priscila I. Grecco Oliveira
Em artigo anterior, pudemos
concluir que sendo o cooperativismo um sistema de valorização de
pessoas e não de capital e de busca
constante da prosperidade conjunta de seus sócios em uma organização democrática, solidária e justa,
há de se entender como é e como
deve ser exercido o princípio da
GESTÃO DEMOCRÁTICA.
É tempo de realização de assembleias gerais nas cooperativas.
Anualmente, essas sociedades
devem realizar suas assembleias
gerais para tratarem de assuntos
específicos. Nas ordinárias é o momento que o órgão de administração, a diretoria ou conselho diretor
da cooperativa deve prestar contas
do ano aos cooperados apresentando o relatório de gestão, o balanço, o demonstrativo de sobras
que foram apuradas ou de perdas,
eleição de novo corpo diretivo e
de membros do conselho fiscal. Já
as extraordinárias devem ocorrer
quando surgirem acontecimentos
excepcionais e de grande relevância na vida cotidiana da cooperati-

va, como, por exemplo, alteração
do estatuto social.
Recentemente, por ocasião da
pandemia de COVID-19, algumas
inovações e alterações à Lei das
Cooperativas foram promovidas,
principalmente no que se refere
às assembleias gerais e, diferentemente do que ocorria desde a instituição da Lei n.º 5.764, em 1971,
hoje as assembleias poderão realizar-se de dois modos: semipresencial ou digital.
Em sendo semipresencial a assembleia, poderá o cooperado participar e votar presencialmente, no
local físico de sua realização, mas
também à distância; ou sendo digital, os cooperados participarão
e votarão apenas à distância, por
meio virtual.
Tais inovações são resultados
da Lei n.º 14.030/2020 (conversão
da Medida Provisória n.º 931/20),
bem como de Instrução normativa
do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), que
trouxeram à realidade das cooperativas a possibilidade de realiza-

ção de assembleias digitais.
Deve-se observar, entretanto,
que as formalidades para a convocação das assembleias, ainda que
digitais, devem seguir a Lei n.º
5.764/71, principalmente quanto
à elaboração do edital, que deverá
dispor em destaque o tipo de assembleia a ser realizada, se semipresencial ou digital, bem como
ao prazo mínimo de 10 (dez) dias
para sua ocorrência, publicidade
do ato em jornal e ciência aos cooperados por circulares.
É importante que as cooperativas estejam alinhadas com seu
departamento jurídico e atentas
a essas modificações, não só para
cumprimento da legislação, mas
também para possibilitar aos sócios cooperados o exercício primordial da gestão democrática
com a ocorrência das assembleias
gerais.
Priscila I. Grecco Oliveira
Advogada especialista em Cooperativas
Sócia do Juvêncio & Oliveira Advogados
(11) 2251-0376 / (11) 94079-8232

5 a 9 de abril de 2022
Expo Center Norte | SP

expoprint.com.br

EXPOPRINT &
CONVEREXPO LATIN AMERICA
A FEIRA MAIS ESPERADA DE 2022
#SIGAAEVOLUÇÃO
Apoio:

05 a 09 de abril de 2022
expoprint.com.br
Inscreva-se agora mesmo!

Para mais informações, ligue: (11) 4013-7979

REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO

Inscreva-se
agora mesmo!

