5/3/2018

ABTCPage - Edição 8 | Junho 2015

Brasil-Suécia

ABTCP integra reunião de cooperação técnica
Associação coordenará ações entre os players brasileiros em
busca de inovação para os dois países. A ABTCP participou do
evento “Cooperação industrial entre Brasil e Suécia por meio
da inovação”, no dia 20 de maio, ocorrido na sede da FIESP –
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Leia +

Dia ABTCP

Associação fortalece relacionamento com associados
Com o objetivo de fortiﬁcar relacionamentos com seus associados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a
ABTCP realizou, em 29 de abril, o Dia ABTCP no Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e
na Fibria de Jacareí, São Paulo. Trata-se de uma ação que visa estreitar laços e entender as expectativas e
carências dos proﬁssionais do setor, além de ser uma excelente oportunidade para os funcionários das
empresas entenderem melhor tudo o que a ABTCP pode oferecer para o seu crescimento proﬁssional. Leia +

Novo Guia ABTCP

Empresas já podem
se cadastrar para
edição 2015/2016

Conhecimento
e relacionamento como
valores
Associativo ABTCP

Projeto água na ABTCP

Meta é reduzir
consumo total
em 16% este ano

A ﬁm de apoiar fabricantes de
celulose e papel, aparistas,
distribuidores e convertedores,
ABTCP mantém este ano gratuidade
das adesões para empresas destes
segmentos. Em sua 17ª edição, o Guia
ABTCP de Fornecedores &
Fabricantes ampliou a visibilidade
para os anunciantes e empresas
cadastradas em sua base de dados
depois de ganhar nova circulação no
ano passado – durante o Congresso e
Exposição Internacionais da ABTCP
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– e status de catálogo oﬁcial dos
expositores. Leia + A ABTCP soma
hoje mais de mil associados entre
empresas e proﬁssionais e vem
trabalhando para ampliar a sua base
desde o ano passado. Entre seus
direitos e deveres estão a
exclusividade de candidatura e
votação no prêmio anual Destaques
do Setor, além da candidatura e voto
no Conselho da ABTCP. Descontos
na publicação de mídias e em
participação nos eventos técnicos
como direitos associativos, somado à
consulta por senha ao acervo digital
de conteúdos especializados, são
outros grandes benefícios que apenas
os associados possuem direito. Leia +
Projeto interno, iniciado em maio,
implantará um sistema nos sanitários,
reduzindo o consumo de água em
30% a cada uso. A ABTCP, entidade
sem ﬁns lucrativos, que tem como
missão promover o desenvolvimento
tecnológico da cadeia produtiva de
celulose e papel, de forma sustentável
e inovadora, iniciou um projeto
interno de economia de água como
resposta à escassez do recurso em
nível mundial. Leia +
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