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Balanço
 Tecnologias, tendências e conhecimento em foco

  
Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul é, provavelmente, o local que mais representa
a força do setor de celulose e papel no mundo. Por isso, a ABTCP encontrou na
cidade o cenário perfeito para traçar um panorama da área e discutir com os mais
renomados especialistas, das maiores companhias e universidades, as tendências e
tecnologias do ramo. Desta forma, a 3ª Semana de Celulose e Papel de Três
Lagoas reuniu, entre os dias 18 e 20 de agosto, 1.326 participações na Faculdade
AEMS, entre alunos e colaboradores do setor, além da presença de gerentes e
supervisores de fábricas. Painéis que abrangem diversos aspectos de uma planta
foram esmiuçados por especialistas conceituados. Leia +

 
 

Capacitação técnica
 Desenvolvimento humano dá o tom ao evento

  

A capacitação técnica é um dos baluartes da ABTCP e o tema foi explicitado na 3ª
Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas pelos palestrantes que estiveram
presentes na sessão de Abertura. Apesar da crise em que o Brasil passa, boa parte
deles comentou que o momento é de buscar alternativas para mudar essa situação,
principalmente quando o assunto é capacitação técnica. Uma saída é a realização
de parcerias. O encontro também contribuiu para que os estudantes e futuros
profissionais tivessem acesso a outras realidades e se capacitassem. Leia +

 

 Painéis
 Celulose e Segurança 

 do Trabalho

 Palestras
 Meio Ambiente, Recuperação e

Energia e Celulose e Papel
A primeira noite efetivamente de palestras da 3ª Semana de O último dia da maratona de conhecimento técnico
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Celulose e Papel de Três Lagoas enfatizou os temas Celulose e de
Segurança do Trabalho. Desta forma, o olhar atento às vertentes
desses assuntos, somado à capacitação profissional proporcionada
pelos maiores especialistas aos futuros atores do setor, garantiu uma
amplitude de informações e um rico debate. Leia +

proporcionado pela ABTCP contou com os painéis de
Meio Ambiente, Recuperação e Energia e de Celulose e
Papel. Temas enraizados no setor, cuja ciência forma o
futuro profissional e aperfeiçoa o já atuante de forma
sólida. Leia +

 
   

  
Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome. 
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