
 
 
 
 

 

 
“Serigrafia em Ação” é uma das novidades da Serigrafia SIGN 

FutureTEXTIL  
Feira terá espaço para demonstração de diferentes etapas do processo serigráfico 

 
A 27ª edição da Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, maior e mais completa feira de 

tecnologias e soluções para os mercados de impressão e comunicação visual, a ser 

realizada entre os dias 12 e 15 de julho, no Expo Center Norte, terá um espaço dedicado 

à apresentação das principais técnicas e aplicações em serigrafia, o “Serigrafia em 

Ação”.  

 

No local serão feitas demonstrações em horários pré-determinados, o “Serigrafia em 

Ação Tour”, onde o professor Moacir Ferreira, junto com as equipes técnicas da Gênesis 

Tintas e da Tucano Equipamentos, apresentarão todo o processo serigráfico, que 

incluem a preparação da arte final, fotolito, revelação, gravação de matrizes e impressão 

de diversos efeitos diferenciados em serigrafia têxtil e comunicação visual.  

 

A duração estimada do tour é de 50 minutos por apresentação: a primeira será de 

policromia simulada com corrosão e super macio, direcionada ao mercado de moda 

casual, com impressão em camiseta preta; o segundo com hidrocryl elastic, voltado para 

o mercado de moda fitness, com impressão em tecido de lycra, suplex ou similar; e o 

terceiro com UV fosforescente, para o mercado de comunicação visual, com impressão 

em placa de sinalização. 

 

“A organização está empenhada em levar aos visitantes iniciativas dinâmicas por meio 

de atividades paralelas que serão apresentadas na feira. O ‘Serigrafia em Ação’ é um 

deles e será um excelente espaço para empresários do setor e novos empreendedores 

conhecerem as inovações no processo de impressão serigráfica, com conteúdo 

relevante e troca de informações”, comenta a diretora da feira, Liliane Bortoluci.  

 



A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL oferece soluções integradas para os segmentos de 

comunicação visual e impressão e é considerada o principal canal de realização de 

negócios, visibilidade e networking dos expositores e visitantes. Com 27 anos de 

tradição, a feira é organizada pela Informa Exhibitions, filial do Informa Group, maior 

organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e 

papéis negociados na bolsa de Londres. 

 
SERVIÇO 

Serigrafia SING FutureTEXTIL 2017  

Site da feira: www.serigrafiasign.com.br 

Data: de 12 a 15 de julho de 2017  

Horário: De 12 a 14 - Das 13h às 20h / Dia 15 – Das 10h às 17h 

Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP  

Contato: serigrafia.comercial@informa.com 

 

Informações para a imprensa 

Attuale Comunicação – (11) 4022-6824 

Mariele Previdi – mariele@attualecomunicacao.com.br 

Juliana Bonassa – juliana@attualecomunicacao.com.br 
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