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Position Paper

ABTCP e Ibá preparam documento de orientação para a crise hídrica do
País

A Associação se mobilizou em organizar a “1ª Rodada de Estudos Especiais da ABTCP para
o setor de celulose e papel”, ocorrida no dia 04 de março, na sede da Associação. Entre os
temas discutidos estavam o combate à crise hídrica pelo tratamento de eﬂuentes para
produção de água de reuso, além de fundamentos para o gerenciamento do recurso e cases
de sucesso de empresas associadas. O resultado deste encontro será a redação de um
Position Paper sobre o tema para ser apresentado aos órgãos de interesse, como a Agência
Nacional de Águas (ANA), por exemplo. Leia +

Revista O Papel

Edição de abril traz enfoques editoriais imperdíveis!
Publicação de referência no setor de celulose e papel no Brasil e na América Latina, a
Revista O Papel está em circulação no setor há 76 anos e traz em sua edição de abril como
destaque de capa a reportagem “O bambu na produção de celulose e biomateriais”. A
matéria investiga a realidade do potencial dessa fabricação em escala industrial a partir das
mais recentes pesquisas e mostra as perspectivas de o Brasil vir a se tornar um grande
produtor da commodity, assim como a Ásia. Leia +

Curso: da Floresta ao Produto
Acabado

Pós-graduação ABTCP

Prêmio Destaques do Setor 2015

Noção abrangente do
setor ﬂorestal

Essencial ao
proﬁssional que
busca se sobressair

Nova metodologia de
votação

Presente na formação de novos
proﬁssionais e na oferta de subsídios
ao desenvolvimento técnico e
gerencial do setor, a ABTCP Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel anuncia o seu Curso
Básico da Floresta ao Produto
Acabado, nos dias 07, 08 e 09 de
abril, na sede da Associação. O
objetivo é propiciar aos proﬁssionais

As inscrições para a Pós-Graduação
em Celulose e Papel ABTCP já estão
abertas e devem ser realizadas até 31
de julho. O curso, que se inicia em
agosto, será realizado em Curitiba, no
Paraná. Informações sobre carga
horária, objetivos e temas das aulas
podem ser acessadas em aqui. Um dos
objetivos do curso é estimular a
investigação cientíﬁca atualizar

O Prêmio Destaques do Setor,
entregue há 15 anos pela ABTCP, está
com um novo regulamento. Este ano
prevê valorização especíﬁca para cada
voto de acordo com as categorias
associativas. Para a Corporativa
Master e Patrocinador, peso 5 (cinco);
para a Corporativo Unidade e
Coletivo, peso 3 (três); Aposentado,
Estudante e Individual peso 1 (um)

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage05/default.html
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objetivo é propiciar aos proﬁssionais
que atuem direta ou indiretamente no
setor papeleiro as informações básicas
pertinentes aos processos de
fabricação de papéis e discutir os
conceitos mais importantes, com
vistas a atualizar e melhorar a visão
sobre as práticas comumente
utilizadas. Leia +
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investigação cientíﬁca, atualizar
conhecimentos e técnicas de trabalho
em projetos e desenvolvimento
industrial, entre outros. Leia +

Estudante e Individual, peso 1 (um).
Caso sua empresa queira concorrer ao
Prêmio ﬁque atento ao prazo de
inscrição, que se encerra em 30 de
abril. Leia +

Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome.
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