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O Premio
O Prêmio de Excelência Gráfica José Cândido Cordeiro chega 

a 12ª edição impulsionado pelo crescimento econômico nacional. 
Com o objetivo de promover e estimular a arte de produzir com 
qualidade, o Prêmio é uma ação voltada para a inserção das 
Indústrias gráficas na revolução que ocorre no mercado da região. 
A cada ano o prêmio cresce superando as expectativas do ano 
anterior e, é um excelente balizador da qualidade dos produtos 
gráficos produzidos na região.

Fique atento a essas datas:
Inscrição: 02 abril a 15 de julho de 2021 
Auditoria e Reclassificação: 13 e 14 de setembro 
Julgamento: 15 e 16 de setembro 
Exposição: 15 de setembro 
Recurso: 15, 16 e 17 de setembro 
Cerimônia: 26 de novembro de 2021

REGULAMENTO
CATEGORIA FORNECEDORES

• Concorrem ao 12º Prêmio de Excelência Gráfica José 
Candido Cordeiro, as empresas fornecedoras, fabricantes, 
detentoras ou representantes e prestadores de serviços com 
identidade jurídica no território nacional, indicadas pelas 
empresas participantes do prêmio de acordo com sua categoria 
correspondente.



• Caso não tenha indicação do fornecedor específico da 
categoria, deixar o espaço em branco.

• A ANDIGRAF será a responsável pela compilação do 
resultado e divulgação dos finalistas e vencedores do Prêmio JC 
Cordeiro.

• O preenchimento do formulário para indicação do 
fornecedor é obrigatório a todas as empresas gráficas que 
inscreverem seus trabalhos. O mesmo será disponibilizado no site 
da ANDIGRAF : www.andigraf.com.br.

• Será considerado 1 voto por CNPJ.

O prêmio Fornecedor do Ano será concedido há oito 
categorias. São elas:

1. Adesivos
2. Blanquetas
3. Chapas para Impressão
4. Papel 
5. Tintas 
6. Equipamentos de Impressão Offset
7. Equipamento para impressão digital
8. Softwares de gestão

No dia da cerimônia, que será realizada em 24 de setembro 
de 2021 serão informados qual o fornecedor ganhador em cada 
categoria. O vencedor será premiado com um troféu do 12° Prê-
mio José Cândido Cordeiro.
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