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ABTCP 50 anos

Superar os desaﬁos atuais será fundamental para garantir seu lugar
no futuro!
A ABTCP completará 50 anos em 2017 com muito a
comemorar, graças a tantas contribuições de empresas e
proﬁssionais voluntários que ﬁzeram da Associação uma
entidade de credibilidade técnica reconhecida no setor de
celulose e papel até hoje. O início das atividades do jubileu
de ouro da ABTCP reuniu ex-presidentes com o diretor
executivo da Associação, Darcio Berni, para deﬁnir as
principais ações comemorativas e reﬂetir sobre o futuro da
entidade durante entrevistas especiais. Leia +

49º Congresso de Celulose e Papel

Inscrições abertas e participação de
keynotes
Estar ao lado de especialistas brasileiros e estrangeiros para
conhecer as inovações, novos produtos ou tecnologias é uma
grande oportunidade para reciclar conhecimento. Por isso,
garanta já o seu lugar no 49º Congresso Internacional de
Celulose e Papel, que acontece de 25 a 27 de outubro em São
Paulo. Para efetuar as inscrições clique aqui. A ABTCP
também já deﬁniu os keynotes, que discutirão temas
relevantes para o setor. Leia +

49ª Exposição

ABTCP 2017

Evento

Credenciamento
antecipado

50 anos em grande
estilo

Café com gestão

O credenciamento para a 49ª
Exposição Internacional de
Celulose e Papel já está aberto
e pode ser realizado clicando
aqui. Pensando sempre em
como atender melhor os seus
clientes e visitantes, a ABTCP
decidiu inovar o local onde
será realizado o ABTCP 2016.
Este ano será no Expo Center
Norte, que está

O ABTCP 2016 – 49º
Congresso e Exposição
Internacional de Celulose e
Papel – ainda está prestes a
acontecer em outubro, mas a
Associação já começou a
planejar o ABTCP 2017. O
próximo ano marcará a
comemoração do jubileu de
ouro da entidade e, portanto, o
tradicional evento contará com

No dia 2 de agosto, a ABTCP
realizou o 1º Café com Gestão,
cujo tema foi Como Melhorar
a Competitividade das nossas
Empresas. O evento contou
com a presença de CEOs,
presidentes e diretores das
companhias do setor de
celulose e papel e com as
apresentações de Luiz Prates e
André Jeha, ambos da

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage17/index.html
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estrategicamente localizado,
permitindo acesso às principais
rodovias de entrada e saída de
São Paulo, às marginais
Pinheiros e Tietê, metrôs e
aeroportos.
Leia +

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage17/index.html

homenagens e realizações
especiais desde a Sessão de
Abertura, passando pelo Jantar
de Confraternização, Prêmio
Destaques do Setor e o 50º
Congresso.
Leia +

FALCONI Consultores de
Resultado.
Leia +
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