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Associativo

Novos benefícios
Pensando sempre em melhorar a oferta de serviços e na ampliação da rede
de conhecimento e relacionamento, a ABTCP traz este ano novos benefícios
para seus associados, tanto pessoa Física quanto Jurídica. Além dos
tradicionais direitos, os associados vão contar com eventos não só técnicos,
mas também alguns voltados para gestão e para o desenvolvimento de
carreira, inclusive utilizando o portal de capacitação à distância da ABTCP:
o EDUCABTCP. Leia +

Revista O Papel

Novas colunas
A inovação continua presente na revista O Papel. Depois do lançamento das Páginas
Verdes – um caderno especial que reúne estatísticas e informações relevantes sobre o
mercado, produção e vendas do setor de celulose e papel –, este ano o principal veículo de
comunicação desse segmento traz novas colunas assinadas por especialistas de diversos
setores, entre eles, de negócios, gestão, tributação, energia renovável e recursos humanos.
Leia +

Comissões Técnicas de Manutenção
e de Recuperação e Energia

NR13 foi tema do
encontro
A Norma Regulamentadora (NR) 13
continua sendo destaque nas reuniões
das Comissões Técnicas (CTs) de
Manutenção e de Recuperação e
Energia da ABTCP.
Leia +

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage12/

Comissão Técnica Meio Ambiente

Calendário

Licenciamento
ambiental em pauta

Eventos programados
em 2016

A Comissão de Meio Ambiente da
ABTCP esteve reunida no dia 3 de
março para debater a minuta da
Resolução Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama) que
estabelece os critérios e diretrizes
gerais para o licenciamento ambiental.
Leia +

Este ano, a ABTCP inovou o seu
calendário de eventos, incluindo um
curso sobre gestão. O evento será
realizado no dia 12 de abril, na sede
da Associação, e será sobre Tomada
de Decisão com Foco na Efetividade.
Leia +
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