COLUNA ABTCP EM FOCO

Posicionamento ABTCP – Atividades
da Área Técnica
A ABTCP, de acordo com a determinação do Governo do
Estado de São Paulo, sobre as medidas preventivas para conter a
pandemia do Covid-19, informa que tem prestado todo atendimento aos associados remotamente, com sua equipe atendendo
em sistema de home office, durante o período estabelecido pelo
governador do estado.
As atividades de eventos, bem como reuniões de Comissões
Técnicas (CTs), estão sendo realizadas também de forma
remota. Em março e abril, a ABTCP promoveu as reuniões das
CTs de Recuperação e Energia, Nanotecnologia, Transformação
Digital e Biorrefinaria, Tissue e Segurança do Trabalho. Entre
vários temas discutidos vale destacar o da CT de Recuperação
e Energia sobre a Extensão de Campanha de Caldeiras de
Recuperação e Atualização de Programação de Parada Geral e
ações de prevenção do Covid-19 relacionadas.
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falou sobre como ser produtivo no home office. A psicóloga
e coach, Jackeline Leal, responsável pela coluna Carreiras
e Oportunidades, da Revista O Papel, abordou o tema da
Inteligência Emocional. Já a coach de carreira, Kenya Virgínia
Vieira Faria, trouxe assuntos como ansiedade, procrastinação
e sobrecarga mental. Vale destacar ainda o quarto webinar,
com o assunto “Liderança e Gestão”, que ficou a cargo de
André Jeha, da Falconi Associados.
Além dos webinares com foco em aprimoramento, a ABTCP
levou aos seus associados três outras palestras virtuais ministradas pelos profissionais das empresas Paques, Voith e Klabin, que
abordaram os assuntos: “Tratamento Anaeróbio de Efluentes na
Indústria de Papel”, “Como sensores virtuais podem ajudar a
alcançar metas de qualidade e reduzir custos de produção na era
da Transformação Digital” e “Impacto da qualidade da madeira
na produção de polpa celulósica”, respectivamente.

Em Breve – Webinar de maio 2020
O próximo webinar, “Qualidade e Segurança para Gestão de
Laboratórios”, será realizado em 21/05, às 10 horas, por Lilian
Ribeiro Torres, engenheira de vendas da Yokogawa. As inscrições podem ser realizadas em www.abtcp.org.br

Inscrições Abertas – Prêmio
Destaques do Setor
Webinares
Durante este período de quarentena necessária para enfrentar a pandemia de Covid-19, a ABTCP reuniu especialistas para
dar suporte e oferecer informações enriquecedoras aos profissionais do setor de papel e celulose, quanto ao bem-estar emocional nesse cenário atual.
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Entre eles, Rosana Gammaro, psicóloga e coach, que
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A ABTCP, a fim de prestigiar sempre as atitudes e iniciativas das empresas do setor, está com as inscrições abertas para
o Prêmio Destaques do Setor 2020. Para participar, a empresa
deve enviar seus cases sobre desenvolvimento humano, social e
ambiental, destacando o que há de mais inovador em suas tecnologias e métodos voltados à construção de um futuro cada
vez melhor para o Brasil e o mundo. Mais informações e regulamento em https://premiodestaquesdosetor.com.br/home  n

