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Capacitação técnica

Atualização e aprimoramento
A capacitação e o desenvolvimento técnico de proﬁssionais do setor de celulose e papel
são um dos principais pilares de trabalho da Associação desde sua fundação. Vários
eventos são realizados ao longo do ano com o objetivo de atualizar e mostrar novas
tecnologias aos técnicos do segmento, como o que aconteceu recentemente em Caçador,
Santa Catarina. Nele, cerca de 350 pessoas estiveram presentes. Para saber mais sobre os
cursos presenciais, in-company, EAD – Ensino à Distância, Pós-Graduação e seminários
acesse o site.
Leia +

Pós-graduação

Curso in company
As empresas que não têm possibilidades de enviar um grande número de
funcionários para um curso ou necessitam de uma atualização focada in loco podem
contar com a expertise da ABTCP para capacitar seus proﬁssionais. Recentemente,
a Associação montou e está realizando uma pós-graduação in company na cidade
de Imperatriz, no Maranhão. O curso vai abordar do processo de produção de
celulose e papel da ﬂoresta ao produto acabado. Mais informações sobre os cursos
de pós-graduação in company acesse aqui. Leia +

Associe-se

Presença internacional

Vantagens de ser
associado

ABTCP na Rússia

Você conhece as vantagens de ser um
associado ABTCP? Sendo associado
você recebe todas as informações
sobre o setor de celulose e papel e
desenvolve ainda mais seus
conhecimentos. Além de receber as
atualizações sobre o setor, ter acesso a
informações relevantes e integrar uma
rede de relacionamentos com mais de
mil associados, entre empresas e
técnicos, como sócio você poderá
disponibilizar seu currículo e

A ABTCP participou pela quarta vez
da Pap-For, promovida em São
Petersburgo, Rússia, de 28 a 31 de
outubro, que reuniu as empresas
fabricantes, principalmente da Rússia,
e os fornecedores de todo o Leste
Europeu. Este ano, a Associação
esteve com um estande de 100m2,
dentro do projeto Apex-Brasil,
Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos, que visa
valorizar os produtos e serviços

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage03/

Guia ABTCP Fornecedores &
Fabricantes

O melhor canal de
negócios do setor
A ABTCP inovou este ano um de
seus principais veículos de
Comunicação. O antigo Guia de
Compras de Celulose e Papel foi
transformado em Guia ABTCP de
Fornecedores e Fabricantes, reunindo
toda a cadeia produtiva e as empresas
que participaram da Expo 2014. Na
primeira edição, 115 companhias
fazem parte da publicação. Se sua
empresa não entrou neste lançamento
impresso, a qualquer momento você
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consultar vagas no Banco de
Currículos ABTCP, entre outros
benefícios. Mais informações acesse
aqui. Leia +
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brasileiros no exterior, demonstrando
pode enviar suas informações para
assim a capacidade e a estrutura
participar da edição online,
produtiva brasileira, fortalecendo a
garantindo assim a entrada na
marca Brasil. Leia +
próxima versão impressa 2015/2016
que circulará durante o ABTCP 2015.
Para participar acesse aqui. Leia +

Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome.
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