
Prêmio Fernando Pini teve recorde de público         
 
Cerca de 2.500 pessoas participaram da festa de premiação, no Expo Barra Funda, em São 
Paulo, superando as expectativas dos organizadores.  
 
A festa de entrega do 17º Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, realizada na 
última terça-feira (27/11), no Expo Barra Funda, em São Paulo, teve recorde de público, com a 
participação de aproximadamente 2.500 pessoas. 
 
A cerimônia foi comandada pelo crítico de cinema Rubens Ewald Filho, responsável pela 
entrega dos 77 troféus desta edição. Cerca de 2.500 pessoas prestigiaram o evento que foi 
encerrado com o show da banda Titãs. 
 
Criado em 1991 pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) e Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), o Prêmio Fernando Pini tem sido elemento 
impulsionador da qualidade do produto nacional, além de prova concreta de que sempre é 
possível descobrir novas técnicas que promovam o Brasil à vanguarda das artes gráficas 
mundiais. 
 
A grande vencedora da noite foi a Facform, de Recife, com 10 troféus; seguida pela Burti, com 
7 e Globo Cochrane e IBEP, ambas com 3. Entre os fornecedores, os mais premiados foram 
Heidelberg, com 4 láureas, Suzano Papel e Celulose, com 3, e HP, com 2. Os prêmios 
principais da noite – O Grand Prix Atributos Técnicos do Processo – foram conquistados pela 
Burti, na categoria melhor impressão; Pancrom, em Melhor Acabamento Editorial; e Magistral, 
em Acabamento Cartotécnico.  
 
Para o presidente da ABTG, Reinaldo Espinosa, o bom nível dos trabalhos inscritos reflete a 
preocupação dos gráficos em colocar no mercado produtos de qualidade. “Para nós, o 
Fernando Pini 2007 foi a comprovação da excelência dos impressos brasileiros. Além disso, 
consagra, de uma vez por todas, o certame como um dos maiores e mais importantes do 
mundo”.   
  
Dando continuidade a um projeto adotado na edição de 2006 do Prêmio Pini, o Sindigraf-SP fez 
uma doação de R$ 20 mil à ONG Sociedade Amigos de Taiaçupeba (SAT), que tem como 
membro o jornalista Heródoto Barbeiro. O dinheiro será destinado à manutenção de uma 
biblioteca pública.  
 
Justa Homenagem 
 
Profissionais da Gráfica Bandeirante e dirigentes do Sistema Abigraf subiram ao palco para 
prestar uma homenagem ao empresário Mário César de Camargo, presidente da Abigraf 
Nacional e um dos idealizadores do certame. Em 2008, Camargo despede-se da presidência da 
entidade, permanecendo à frente apenas do Sindigraf-SP.  
 
“O Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini é fruto da ação de pessoas com uma visão mais 
ampla da vida; gente que conseguiu enxergar além do chão de fábrica de suas gráficas e 
percebeu que estimular a qualidade seria um benefício para todo o setor, os consumidores e a 
sociedade”, destacou Denise Camargo, da gráfica Bandeirantes. 
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