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Evento em Três Lagoas

Assuntos vitais ao setor celulósico serão debatidos
A ABTCP realizará a 3ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, cidade de
Três Lagoas/MS, nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2015, na sede da Faculdade
AEMS. O evento busca promover, discussões e debates sobre assuntos de
importância para o setor, como produtividade e inovação. Trata-se,
essencialmente, de um espaço para o compartilhamento de ideias, técnicas,
procedimentos e processos.
A 3ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas destina-se a proﬁssionais do
setor de celulose e papel e estudantes. As sessões temáticas serão: Celulose, Papel,
Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Recuperação e Energia – com palestra
voltadas à Inovação - Aumento de Eﬁciência, Produtividade e acontecem das 19h
às 22h. O valor de investimento é: R$ 34,90 e associado da ABTCP tem um brinde
especial. Para se inscrever, acesse aqui. Leia +

Fabricação de Papel Tissue

ABTCP promove Curso Básico

A ABTCP realiza, em sua sede, o Curso Básico de Fabricação de Papel Tissue,
entre os dias 26 e 27 de agosto, com o objetivo de fornecer aos proﬁssionais que
atuam direta ou indiretamente no setor papeleiro as informações básicas
pertinentes ao assunto no Brasil e no mundo. Além do curso, a revista O Papel,
principal publicação do setor, traz este mês uma reportagem de capa sobre o
segmento tissue, com um panorama completo do mercado, além de opiniões e
tendências. Conﬁra na versão digital do veículo: www.revistaopapeldigital.org.br.
Leia +

Exposição Internacional

Reciclagem de aparas

Credenciamento
disponível

Curso aborda novo conceito e
Eﬁciência
tendências
operacional

A 48º Exposição Internacional de
Celulose e Papel, que acontecerá entre
os dias 06

A ABTCP realizou o Curso de Reciclagem de
Aparas, nos dias 26 e 27 de maio, em Caçador,
Santa Catarina O evento destinado aos técnicos de

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage09/

Seminário de Recuperação
e Energia

A ABTCP realizou o Seminário
Recuperação e Energia, no dia 09 de
junho na Valmet de Araucária
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os dias 06
e 08 de outubro,
no Transamérica Expo Center, em São
Paulo, já está com
o credenciamento antecipado
disponível. Assim, você já pode
conﬁrmar presença
no mais importante evento
do setor na América Latina. Para se
credenciar ou fazer sua inscrição para
o Congresso acesse aqui. Leia +
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Santa Catarina. O evento, destinado aos técnicos de
empresas e fabricantes de papéis em busca de novos
conceitos, atendeu às expectativas ao realçar temas
fundamentais. Desta forma, produtos que conferem
maior resistência ao papel, reuso da água, consumo
de energia, entre outros, foram assuntos amplamente
debatidos. Leia +

junho, na Valmet de Araucária,
Paraná. O objetivo do encontro foi
demonstrar novas tecnologias e
debater as melhores práticas centradas
no tema Eﬁciência Operacional aos
gerentes, coordenadores, supervisores
das áreas de recuperação e utilidades
que compunham o público alvo. Leia
+

Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome.
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