5/3/2018

ABTCPage - Edição 6 | Maio 2015

Prêmio Destaques do Setor

Voto do associado determinará ganhador

O associado da ABTCP terá mais uma grande tarefa este ano: seu voto terá um peso
maior na classiﬁcação das três melhores empresas de cada categoria do Prêmio
Destaques do Setor, conforme item 2 do novo regulamento. O Prêmio é entregue
tradicionalmente todos os anos durante o Jantar de Confraternização que a Associação
realiza durante o maior evento da América Latina do setor de celulose e papel. Mais
informações sobre como se inscrever e em quais categorias acesse aqui. Leia +

Comissão Técnica da ABCTP

Comissão Técnica da ABTCP debate mudanças na NR 13
Norma Regulamentadora de caldeiras e vasos de pressão traz item sobre tubulações de processo que
pode gerar subjetividade. Com o objetivo de protagonizar discussões a respeito de assuntos ligados ao
setor, a Comissão Técnica de Recuperação e Energia da ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel se reuniu no dia 29 de abril, na sede da entidade, para tratar de mudanças relativas à
NR 13 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que disciplina sobre caldeiras e vasos de
pressão. Leia +

Guia ABTCP de
Fornecedores&Fabricantes

Benefícios para
cadeia produtiva do
setor
A cadeia produtiva do setor de
celulose e papel será um dos grandes
destaques do Guia ABTCP de
Fornecedores & Fabricantes de
Celulose e Papel 2015-2016. A
ABTCP concederá adesão gratuita aos
aparistas, convertedores,
distribuidores e fabricantes de
celulose e papel para cadastrar até 15
produtos/serviços fornecidos, sem
incluir publicação de logotipo, como
forma de apoiar essas empresas,
http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage06/default.html

O Papel Digital

Associativo

Novas formas para
anunciar sua marca

Benefícios e direitos

A ABTCP já entrou na era digital, por
meio da criação de sua fanpage no
Facebook e LinkedIn. Neste novo
mundo não poderia deixar de lado a
criação de novos meios para as
empresas destacarem suas marcas e
tecnologias e, portanto, lançou a
versão digital da revista O Papel em
janeiro do ano passado. Desde o
lançamento, já contabilizou mais de
20 mil acessos de leitores. Além de
conquistar este índice, mais de 550

Caro associado ABTCP, a partir desta
edição do ABTCPage, você terá a
oportunidade de relembrar alguns dos
benefícios que você tem direito ao se
associar. Um deles, por exemplo, é ser
ouvido e representado por quem mais
entende tecnicamente do segmento de
celulose e papel, além de poder
integrar uma rede de relacionamentos
com mais de mil associados, entre
empresas e técnicos, ter acesso a
informações relevantes à
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forma de apoiar essas empresas,
principalmente, as de pequeno e
médio portes, a conquistarem clientes
no mercado mundial. A iniciativa da
ABTCP ganha destaque no setor
como prestação de serviço
institucional que agrega valor aos
integrantes da cadeia produtiva dessa
indústria. Leia +
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conquistar este índice, mais de 550
instalações de aplicativos “Revista O
Papel” já foram registrados em
aparelhos celulares e tablets, baixados
pelas lojas APP Store e Google Play,
o que é considerado um bom número
para uma revista segmentada e
especializada. Leia +

informações relevantes à
competitividade do setor e estar em
contato com executivos, técnicos e
estudantes do mais alto nível. Mais
informações de como se associar e
seus benefícios acesse aqui. Leia +

Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome.
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