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Depois da Edição Histórica Especial dos 50 anos da ABTCP, lança-
da no mês de aniversário da Associação (janeiro/2017), a revista 
O Papel publicará, a partir de abril e em seis capítulos, fatos, 

curiosidades, entrevistas e conteúdos documentais de meio século de 
realização de congressos, exposições, capacitações, premiações, pu-
blicações e a participação de seus associados, que tanto contribuíram 
para que a entidade chegasse a esta data memorável.

“Trata-se da comemoração não apenas de uma data, mas da con-
quista pessoal de todos aqueles que estiveram envolvidos nesta grande 
trajetória de geração de informações e difusão do conhecimento entre 
pro� ssionais e empresas do setor de celulose e papel, em meio século 
de existência”, pontua Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP. 

Em 50 anos, a ABTCP criou uma rede de relacionamentos integrada por 
executivos, técnicos, professores, pesquisadores, estudantes, expositores e 
leitores de suas publicações – pessoas, en� m, que fazem parte do dia a dia 
da Associação e que sempre estão dispostas a ensinar e a aprender, a � m 
de construir uma indústria cada vez mais competitiva internacionalmente. 

Para mostrar o resultado de tudo o que foi produzido, realizado e 
construído por todos os associados, empresas, colaboradores e parcei-

ros da Associação, a nova série histórica ABTCP +50 Anos investi-
gará documentos, realizará entrevistas e levantará memórias, além de 
mostrar aos leitores os principais fatos deste meio século de atividades 
dedicadas ao setor de celulose e papel.

Como mencionado, a série será dividida em seis capítulos: 
• As publicações
• Os Associados
• A Capacitação
• A Exposição
• O Congresso
• Prêmio Destaques do Setor

Você poderá participar desta série enviando sua história com a ABTCP 
para a Redação da revista O Papel  pelo e-mail: comunicacao@abtcp.org.br. 
Mande também fotos históricas que você guardou dos principais mo-
mentos de sua atuação na vida associativa. Sua história será publica-
da no site da ABTCP e citada na edição impressa da revista O Papel 
com o objetivo de compartilhar suas lembranças com amigos e demais 
pro� ssionais da nossa indústria.               n
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Esta nova série, como parte das ações comemorativas do jubileu de ouro da Associação, 
destacará a histórica colaboração e participação de seus associados, bem como suas 
atividades dedicadas ao setor de celulose e papel
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