CGRAF – Coordenação de Serviços Gráficos
No
exercício
de
suas
funções
parlamentares, o Deputado vale-se do material
impresso como sua identidade. Foi com esse
pensamento que a gráfica foi concebida,
inicialmente como a Seção de Reprodução de
Documentos
Parlamentares
da
então
Coordenação de Apoio Parlamentar – Cap e, em
2000, com a criação do Deapa, tornando-se a
Coordenação de Serviços Gráficos, sua atual
denominação.
José Lindomar de Barros é diretor da Cgraf há seis anos, mas
sua história de amor à gráfica nasceu com sua posse na Casa, em
maio de 1974. Nessa época, quando a gráfica ainda era uma Seção,
o sonho de Lindomar e de vários membros de sua dedicada equipe –
alguns fiéis até hoje – , “era um dia se aposentar numa gráfica de
verdade, que imprimisse livros coloridos, com capa e cola”. Felizmente,
a partir de 2006, já no Complexo Avançado e com a aquisição de
novos equipamentos, isso é uma realidade!
Hoje, é a equipe da Cgraf que materializa não só os projetos
gráficos do gabinete, que vão de cartões personalizados a pastas,
avulsos, informativos e livretos, como também grande parte da
demanda da Casa como um todo. Funcionando diuturnamente, é na
gráfica que, além de livros, são confeccionados os milhares de
exemplares do Jornal da Câmara. Além disso, cabe-lhe também o
controle das cotas gráficas do parlamentar.
Para Lindomar, no entanto, ainda não é hora de se aposentar!
Após a realização do sonho antigo, novos sonhos foram sendo
idealizados. Um deles foi a parceria com o EcoCâmara para a gestão
dos resíduos poluentes, o que se concretizou formalmente em 2009.
Agora, o que toda a equipe da Cgraf deseja é que a gráfica seja um
modelo de qualidade, excelência e sustentabilidade, ao oferecer à
Casa um aporte de produtos que contribuam com sua identidade
visual.

