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COLUNA ABTCP EM FOCO
Por Thais Santi Especial para O Papel

NA LEMBRANÇA DA ABTCP 
A ABTCP recebeu comunicados entre dezembro do ano 

passado e janeiro 2020 sobre os associados honorários, Car-
los Fava e Luiz Franco, e presta nesta edição homenagens 
aos associados honorários que muito contribuíram para o 
desenvolvimento do setor de celulose e papel durante tantos 
anos, bem como realizaram trabalhos voluntários na AB-
TCP. Eles ficarão sempre na lembrança de todos aqueles que 
com eles conviveram e guardam respeito.

 
“Luiz Fernando Gomes Franco, natural de Bagé-RS, enge-
nheiro mecânico e elétrico foi por alguns anos engenheiro de 
Produção da metalúrgica Wallig. Depois transferiu-se para a 
Varig e finalmente ingressou na indústria de celulose e papel, 
onde construiu sua carreira, grandes relações de amizade e 
desenvolveu um importante trabalho em prol do desenvolvi-
mento do setor. Fez da Celulose Irani sua casa, chegando ao 
posto de diretor e, posteriormente, foi membro do Conselho de 
Administração da empresa e consultor. 

Comprometido com as questões ambientais destacava em 
suas entrevistas a importância das áreas de preservação de 
floresta natural. De 1967 a 1996 foi presidente Sindicato das 
Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos 
de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul (SINPASUL) 

e diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), além de ter ocupado a posição de coordena-
dor em várias comissões e conselhos de energia.

Pela ABTCP, Franco foi um associado bastante presen-
te, atuando como representante da Associação para o Rio 
Grande do Sul. Há 15 anos ele recebeu uma homenagem 
como associado honorário. Nas palavras do consultor Insti-
tucional da ABTCP, Francisco Bosco Souza: “Franco foi um 
dos maiores colaboradores da ABTCP na Regional Sul, em 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abrindo-nos as portas 
para nos comunicarmos com os Sindicatos dessas regiões”.  
Franco faleceu aos 91 anos, em 11 de dezembro último.”
Fonte: Sinpasul 

“Carlos Alberto Sanchez Fava, respeitável engenhei-
ro, associado honorário da ABTCP, destacou-se em nosso 
setor pela competência técnica por mais de 40 anos. Uma 
carreira brilhante, chegando a diretor Industrial na anti-
ga Melhoramentos Papéis, empresa para a qual se dedicou 
durante 35 anos de sua carreira. Nos últimos anos vinha 
atuando em sua própria empresa a CFF (Tissue –  Institu-
cionais), em Mogi das Cruzes/SP. Fava faleceu no dia 10 de 
janeiro último, aos 64 anos.”
Fonte: mensagem enviada por Jeferson Minardi

Confira as últimas edições da REVISTA O PAPEL em www.revistaopapeldigital.org.br
Baixe o aplicativo “Revista O Papel” grátis na AppStore e GooglePlay 
e fique sempre por dentro do dia que a sua edição do mês estiver 
disponível para leitura no seu tablet e smartphone!

Siga a Revista O  Papel no Instagram e LinkedIn e 
acompanhe nossos destaques de pautas e notícias.
 

Leia na próxima edição da Revista O Papel – FEVEREIRO 2020  

Reportagem de Capa sobre a Smurfit Kappa 
com destaque para as operações da empresa 
no Brasil e no mundo e o seu novo Centro 
de Estudos de Papel e Embalagens de Papelão 
Ondulado, instalado em Pirapetinga-MG.
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