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Entrevista

Eﬁciência energética no setor
Um dos maiores especialistas em eﬁciência energética do Brasil, Mauro Berni, também
colunista da Revista O Papel, será um dos entrevistados da próxima reportagem de capa: a
edição de março/2015. E para antecipar aos leitores e anunciantes o tema de capa “Energia: a
gestão ideal para maximizar o recurso, as oportunidades de negócios para o setor elevar sua
lucratividade e as matrizes mais limpas”, Berni traça nesta entrevista um panorama do setor,
apontando as maiores diﬁculdades e soluções e destaca possíveis maneiras das fábricas de papel
e celulose contribuírem para a eﬁciência energética. Leia +

Qualidade

ABTCP é recertiﬁcada pela ABNT
A ABTCP passou por auditorias de recertiﬁcação em dezembro do ano passado.
Resultado de todo esse processo? Os auditores recomendaram a recertiﬁcação ABNT
NBR ISO 9001:2008 da Associação que será válida até 2018. Leia +

Publicações O Papel e Guia

Calendário

Associado

Os meios certos para
destacar a marca da
sua empresa

Programação de
eventos 2015

Facilidade para
gerenciar
informações no site

Além do tradicional Congresso e
Exposição anual, a Revista O Papel e
o novo Guia ABTCP de Fornecedores
e Fabricantes da cadeia produtiva do
setor são meios de comunicação
interessantes e de alta credibilidade
informativa para você consolidar a
marca da sua empresa na indústria de
base ﬂorestal. Leia +

A ABTCP já tem sua grade de
programação para os eventos e cursos
deste ano. Conheça os temas que
serão abordados e
localidades.Conheça os temas que
serão abordados e localidades. Caso
sua empresa queira patrocinar alguns
deles, entre em contato no telefone
(11) 3874-2715 ou pelo email. Leia +

O associado da ABTCP conta com
mais uma facilidade para ter acesso
aos seus dados. Agora, no site, ele
pode entrar e atualizar o seu cadastro,
por exemplo, fazer inscrições em
eventos e/ou cursos, incluir currículo
(pessoa física) ou sua vaga (pessoa
jurídica), entre outros benefícios. Leia
+
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Melhor visualizado em Internet Explorer ou Google Chrome.
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