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Organizações facilitadoras: 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais  

Empresas e organizações patrocinadoras: 

 

Fibria  

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel  

http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/


2 

 

 

ArborGen Tecnologia Florestal  

 

Celulose Irani  

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira  

 

CMPC Celulose Riograndense  

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

Klabin  

 

Lwarcel Celulose 

 

Pöyry  

 

Solenis 

 

 

Stora Enso Brasil  

 

Suzano Papel e Celulose 

 

http://www.arborgen.com.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.poyry.com.br/
https://solenis.com/en/contact-us
http://www.storaenso.com/
http://www.suzano.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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Materiais de Conteúdo Técnico de Nossos Parceiros 

 

 

 

Nessa seção, estarão sendo trazidos e apresentados alguns materiais técnicos de 
websites, artigos, relatórios, textos e apresentações produzidos e disponibilizados 
diretamente pelos nossos parceiros (organizações facilitadoras e patrocinadoras) ou 
trazidos a público por outras fontes de informações tecnológicas, mas que mostram 

relação direta com essas organizações.  

 

Espero que apreciem o que lhes trazemos nesse edição: 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 
 

 REVISTA O PAPEL DIGITAL 
http://www.opapeldigital.org.br/pub/papel/  
 

 GUIA DE FORNECEDORES & FABRICANTES PARA O SETOR DE CELULOSE E 
PAPEL 

http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/index.php  

http://www.opapeldigital.org.br/pub/papel/
http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/index.php
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 ABTCP – VÍDEO INSTITUCIONAL 
https://www.youtube.com/watch?v=hjOYKBgU2rk   

 

 

 

Klabin S.A. 
 

 APRESENTAÇÃO ÁREA FLORESTAL DA KLABIN – por José Artêmio Totti - 
(2015) 

http://ri.klabin.com.br/ptb/2830/Apresentao%20Florestal%20Klabin.pdf 

 
 APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS KLABIN  

http://ri.klabin.com.br/ptb/s-14-ptb.html?idioma=ptb  
 

 APRESENTAÇÕES PELA KLABIN EM EVENTOS 
http://ri.klabin.com.br/ptb/s-15-ptb.html?idioma=ptb 

 
 
 
Solenis 

 
 BOILER SYSTEM MONITORING AND CONTROL – por Norris N. Johnstom -  

(2015) 
http://www.boiler-wrba.org/2015%20Presentations/6-
Solenis/Boiler%20system%20monitoring%20and%20control%20-
%20distribution%20%20Solenis.pdf (em Inglês) 
 

 NEW TECHNOLOGY SOLVES CHALLENGING YANKEE DEPOSIT PROBLEMS 
THAT CAN PUSH YOU OVER THE EDGE  - por Barry Bartles – (2015) 

http://www.tissueworld.com/wp-content/uploads/2015/03/7.-Barry-Bartles-Solenis.pdf 
 
 

 
Stora Enso 
 

 CONFERÊNCIAS E APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS 
http://www.storaenso.com/about/download-center?topic=f8ff3179-b79f-470a-a06e-
a1e7990ade45 (em Inglês) 
 

 GLOBAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE – (2014) 
http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Global_Responsibility_Perfo
rmance_2014.pdf  (em Inglês)  
 

 STORA ENSO SE PREPARA PARA VENDER CELULOSE DE MERCADO – Revista 
O Papel -  (2013) 

http://www.revistaopapel.org.br/noticia-
anexos/1373660138_3c8398ca6b6347de6bcb5a999fd98070_1446496550.pdf  
 

 STORA ENSO DÁ LIÇÕES DE LONGEVIDADE À INDÚSTRIA DE CELULOSE E 
PAPEL – Revista O Papel – (2012) 

http://www.revistaopapel.org.br/noticia-
anexos/1348863559_b1c024dc9348ddab4cd1c8cb5b0df1e6_254641309.pdf  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hjOYKBgU2rk
http://ri.klabin.com.br/ptb/2830/Apresentao%20Florestal%20Klabin.pdf
http://ri.klabin.com.br/ptb/s-14-ptb.html?idioma=ptb
http://ri.klabin.com.br/ptb/s-15-ptb.html?idioma=ptb
http://www.boiler-wrba.org/2015%20Presentations/6-Solenis/Boiler%20system%20monitoring%20and%20control%20-%20distribution%20%20Solenis.pdf
http://www.boiler-wrba.org/2015%20Presentations/6-Solenis/Boiler%20system%20monitoring%20and%20control%20-%20distribution%20%20Solenis.pdf
http://www.boiler-wrba.org/2015%20Presentations/6-Solenis/Boiler%20system%20monitoring%20and%20control%20-%20distribution%20%20Solenis.pdf
http://www.tissueworld.com/wp-content/uploads/2015/03/7.-Barry-Bartles-Solenis.pdf
http://www.storaenso.com/about/download-center?topic=f8ff3179-b79f-470a-a06e-a1e7990ade45
http://www.storaenso.com/about/download-center?topic=f8ff3179-b79f-470a-a06e-a1e7990ade45
http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Global_Responsibility_Performance_2014.pdf
http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Global_Responsibility_Performance_2014.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1373660138_3c8398ca6b6347de6bcb5a999fd98070_1446496550.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1373660138_3c8398ca6b6347de6bcb5a999fd98070_1446496550.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1348863559_b1c024dc9348ddab4cd1c8cb5b0df1e6_254641309.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1348863559_b1c024dc9348ddab4cd1c8cb5b0df1e6_254641309.pdf
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PinusLetter é um informativo técnico, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais 

e sobre a Sustentabilidade das atividades relacionadas ao Pinus e a outras coníferas de interesse comercial 

Coordenação e Redação Técnica - Celso Foelkel 

Editoração - Alessandra Foelkel 

GRAU CELSIUS: Tel.(51) 9947-5999 

Copyrights © 2012-2016 - celso@celso-foelkel.com.br 

 

A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.  

Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html 

 

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o conteúdo 

dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores, 

facilitadores e apoiadores. 

 

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celso-

foelkel.com.br/pinusletter.html 

 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de 

cancelamento para  

foelkel@via-rs.net 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail 

demonstrando sua intenção para foelkel@via-rs.net 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do 

Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se  

 

mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
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Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br 

ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail. 

 

 

 

            

 


