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ABTCP 50 anos

É ouro!
A ABTCP já está a todo vapor na organização do 49º Congresso e
Exposição Internacional de Celulose e Papel. Credenciamento antecipado
já disponível no site da Associação, trabalhos técnicos aprovados e
empresas classiﬁcadas para a próxima fase da avaliação do Prêmio
Destaques do Setor. Mas o ABTCP 2016 será ainda mais especial: o
evento contará com o lançamento dos 50 anos da ABTCP, que será
realizado em 2017.
Leia +

Congresso

Trabalhos aprovados
Já está disponível no site www.abtcp2016.org.br a lista dos trabalhos
aprovados pela organização cientíﬁca do 49º Congresso Internacional de
Celulose e Papel, composta por renomados especialistas do setor. Mais de
100 trabalhos foram recebidos e os aprovados foram divididos em 10
categorias. O evento acontece de 25 a 27 de outubro em São Paulo.
Leia +

Prêmio Destaques do Setor

EDUCABTCP

Comissão Técnica

Empresas
classiﬁcadas

Plataforma de
estudos

Segurança do
trabalho

Daqui a quatro meses acontece o
ABTCP 2016. Um dos destaques que
ocorre dentro deste importante evento
é a premiação de fabricantes e
fornecedores da indústria de celulose e
papel do Brasil em reconhecimento
aos trabalhos realizados ao longo ano.
Conheça os classiﬁcados para a
próxima fase da avaliação.
Leia +

Há algum tempo, a ABTCP vem se
dedicando à realização de cursos à
distância. Nesse mundo globalizado
em que vivemos não podia ser
diferente: além de a Associação se
atualizar com as novas plataformas,
desta maneira mais pessoas poderão
ter acesso a novos conhecimentos ou
se atualizarem sobre as melhores
práticas dos processos.
Leia +

No dia 9 de junho, os participantes da
Comissão Técnica de Segurança do
Trabalho da ABTCP estiveram
reunidos na Associação para
conhecerem e discutirem as normas
de procedimentos técnicos do Corpo
de Bombeiros e a necessidade de
adaptação das fábricas de papel,
papelão e celulose.
Leia +

http://abtcp.org.br/boletins/abtcpage16/
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