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Prêmio Destaques do Setor
 Inscrições abertas

 
 

 

Até 6 de maio empresas do setor de celulose e papel, associadas da ABTCP,
podem se candidatar ao Prêmio Destaques do Setor, uma honraria das mais
tradicionais no segmento que reconhece as empresas, fabricantes e fornecedores,
que mais contribuíram com o crescimento de um setor que não para de crescer.
Para realizar a inscrição acesse o regulamento na íntegra no site da ABTCP  e a
inscrição aqui. Leia +

Comissão Técnica de Celulose
 Fábrica 4.0, conexão total 

  
Estar conectados com o mundo e com as mais novas tecnologias, que
ajudarão a ter alta produtividade, agilidade na produção, redução no custo
operacional, interconexão máquina–pessoa e acesso a informações em
tempo real são algumas das vantagens do admirável mundo novo: chamada
Quarta Revolução Industrial ou Fábrica 4.0. O tema foi apresentado na
reunião da Comissão de Celulose da ABTCP, ocorrida em 29 de março, na
sede da Associação. Leia +  
 

 Curso 
 Os 8 passos para a

tomada de decisão

 

 Comissão Técnica de Segurança
 Próximos passos 

 da NR 12

 

Comissões de Estudo de Normas
 Planejamento para

2016
Imagine você ter um roteiro e, desta
maneira, mais clareza para tomar uma
decisão com foco na efetividade e na
assertividade. Sim, é possível, e o
plano passa por oito itens focados em
Conhecimento, Atitude e Método.
Seguindo essa dinâmica você
consegue ter mais zelo para tomar
uma decisão. O assunto foi discutido
durante o Curso Tomada de Decisão
com Foco na Efetividade, realizado
no dia 12 de abril na sede da ABTCP.  
Leia +

 

A importância da Norma
Regulamentadora (NR) 12 levou a
Comissão Técnica de Segurança da
ABTCP a colocar o assunto em pauta
durante a Mesa-Redonda realizada na
sede da Associação em 17 de março.
Durante o encontro, os temas
apresentados incluíram os próximos
passos do trabalho desenvolvido com
a CNI, os tópicos da norma que
exigem atenção do setor, além de
riscos, impactos e adequações das
empresas para atender aos requisitos. 
Leia +

 

As Comissões de Estudos (CE) do CB
29 já iniciaram as atividades para
revisar as normas do setor de celulose
e papel até o final do ano. Os
coordenadores das CEs estiveram
reunidos na sede da ABTCP em 2 de
março para definirem conjuntamente
o planejamento de ações a serem
desenvolvidas até final de 2016.
Reuniões deverão ocorrer
presencialmente ou via conference.
Leia +
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Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome. 

 


