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CARREIRAS & OPORTUNIDADES
Matias Campodonico assumiu a Diretoria de Susten-

tabilidade para a América Latina da Dow. O profissio-
nal acumulará nova função com o atual cargo de diretor 
de Relações Públicas e Assuntos Governamentais para a 
América Latina.
Fonte: Dow

  Bracell abre vagas para Programa de Trainee 2021
A Bracell inicia as inscrições de seu Programa de 

Trainee 2021. Com duração de um ano e 15 vagas para 
atuar na unidade em Lençóis Paulista-SP, o programa 
tem oportunidades para talentos que concluíram 
a graduação entre 2018 e 2020 em diversas áreas 
de conhecimento. As inscrições para o processo 
seletivo podem ser feitas até 31 de outubro em  
http://bit.ly/Trainees-Bracell-2021.
Fonte: Bracell

COMEMORAÇÕES

  Fábrica de Caieiras da Ahlstrom-Munksjö 
completa 130 anos 

Apesar de ser um membro recente da família Ahlstrom-
-Munksjö, já que a planta foi adquirida em outubro de 2018, 
a fábrica de Caieiras completou 130 anos de vida em 12 de 
setembro passado. Tudo começou em 1890, quando o em-
preendedor Antonio Proost Rodovalho decidiu tirar do papel 
o sonho de colaborar com a melhoria da estrutura da região e, 
consequentemente, com a melhoria da condição de vida da-
quela comunidade. De lá para cá, a empresa passou por dife-
rentes proprietários e modelos de gestão, mas felizmente todos 
tinham uma coisa em comum: acreditavam no sucesso e no 
desenvolvimento da região e da empresa no segmento de pa-
péis especiais. Atualmente, a planta de Caieiras faz parte da 
Unidade de Negócios Decor Solutions, da Ahlstrom-Munksjö, 
voltada para o desenvolvimento de papéis decorativos. 
Fonte: Ahlstrom-Munksjö

  Patrimônio nacional, ABNT comemora 
80 anos

Fundada em 28 de setembro de 1940, a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) completará 80 anos de his-
tórias e conquistas neste ano. Tal como a primeira norma, a 
trajetória da ABNT vem atravessando décadas numa demons-
tração de eficiência, sintonia com os avanços da normaliza-
ção mundial e compromisso com o desenvolvimento do País.  
Hoje seu acervo reúne perto de 8 mil normas elaboradas por 
mais de 230 comitês técnicos e comissões de estudo especiais, 
mas a capacidade de inovar aponta para um futuro de maior 
dinamismo.
Fonte: ABNT

  Timenow Consultoria e Gestão de 
Projetos celebra nova fase 

A Timenow Consultoria e Gestão de Projetos comemora 
uma nova fase em sua trajetória com o lançamento da nova 
marca. A empresa possui tradição de mais de 20 anos no setor 
florestal e oferece soluções para grandes players do mercado. 
Dentre os cases de sucesso está a parceria de longa data com 
a Suzano, para a qual a Timenow executa o gerenciamento de 
portfólio de projetos, atuando com equipes dedicadas em di-
versas unidades do Brasil. A Timenow também está presente 
nos Projetos Puma II, da Klabin, e Star, da Bracell, realizando a 
gestão de planejamento, comissionamento e risco dos projetos.
Fonte: Timenow

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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EVENTO

  Segurança é tema de evento nas 
fábricas da Nouryon

Colaboradores das nove plantas da Nouryon parti-
ciparam em 16/09 do evento chamado “Safety Day”. A 
iniciativa já é realizada pela empresa desde 2010 e nesta 
edição trouxe o tema: “Seja consciente! Tome Cuidado”. 
Em virtude da pandemia, as atividades deste ano foram 
adaptadas a fim de atender aos protocolos de distan-
ciamento social. Entretanto, todas as plantas contaram 
com apresentações que reforçaram a segurança dos co-
laboradores perante riscos de acidentes. Além do Sa-
fety Day, a Nouryon tem um programa chamado BBS 
(Behavior Based Safety), que incentiva os funcionários 
a observarem o comportamento de seus colegas; e o 
programa Comunique-se, que permite aos colaborado-
res anotarem perigos observados para que novas ações 
de segurança sejam tomadas.
Fonte: Nouryon

INTERNACIONAL

  Negócios da Andritz pelo mundo 
Em Cingapura, a Andritz recebeu um pedido da Keppel 

Seghers para fornecer sistemas de tratamento de gases de combus-
tão para as instalações de IWMF Fase 1 WTE (Waste-to-Energy). 
A IWMF e a Usina de Recuperação de Água de Tuas (Tuas WRP) 
constituirão a primeira estação integrada de tratamento de água 
e resíduos do mundo a ser conceituada e planejada a partir do 
zero. Depois de concluída, a Fase 1 do IWMF será capaz de tra-
tar 2.900 toneladas por dia de resíduos incineráveis; 250 toneladas 
por dia de recicláveis   domésticos coletados no Programa Nacional 
de Reciclagem; 400 toneladas por dia de resíduos alimentares se-
gregados na origem; e 800 toneladas por dia de lodo desidratado. 
Já na Finlândia, a Andritz fornecerá para a Metsä Fiber dois guin-
dastes de pátio de toras totalmente autônomos para a fábrica de 
bioprodutos em Kemi. Os guindastes irão movimentar aproxima-
damente 7.600.000 m3 de madeira / ano embarcados em caminhões  
e trens, bem como manusear o armazenamento de toras e alimen-
tar a madeira para o processo de polpação.
Fonte: Andritz

REVISTA O PAPEL/NOVEMBRO 2020/ESPECIAL ABTCP 2020

Na próxima edição da REVISTA O PAPEL você vai conferir a cobertura completa 
do  ABTCP 2020 – 53.º Congresso Internacional de Celulose e Papel 
e 9.º Colóquio Internacional sobre Celulose de Eucalipto (ICEP). 

16 | 11 | 2020 

19 | 11 | 2020

CONTRATE SEU ANÚNCIO

ENTREGUE A MÍDIA

ANUNCIE A SUA EMPRESA E SEUS PRODUTOS ESSENCIAIS 
AO CRESCIMENTO DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL. 

CONSULTE CONDIÇÕES DIFERENCIADAS COM O RELACIONAMENTO ABTCP. 
Ligue: (11) 3874-2733 ou envie e-mail: relacionamento@abtcp.org.br

R
eportagens especiais e destaques de notícias, entre outros conteúdos, 
serão destaques com informações relevantes sobre os principais debates 
e diretrizes sobre os próximos passos da indústria de celulose e papel para 
se tornar ainda mais competitiva!



30  Revista O Papel  •  Outubro/October  2020

RADAR

LANÇAMENTOS

  ABB amplia sua família de robôs 
A ABB está aumentando sua família de robôs industriais pequenos de seis eixos 

com o lançamento do IRB 1300 para atender à demanda por robôs mais compactos e 
rápidos, capazes de levantar rapidamente objetos ou cargas pesadas e com formatos 
complexos e irregulares. Desenvolvido após o sucesso do robô IRB 1600 para cargas 
de até 10 kg, o IRB 1300 oferece uma melhoria de 27% nos tempos de ciclo e é quase 
60% mais leve e 83% menor do que o IRB 1600. Com uma área de ocupação de apenas 
220 mm x 220 mm, o IRB 1300 foi projetado para uso em espaços pequenos, permi-
tindo que mais robôs sejam implementados em áreas confinadas. 

Assista ao vídeo do robô na edição digital, neste espaço.

  Klüber Lubrication traz solução que aumenta a 
produtividade e eficiência de custo 

Pensando em oferecer soluções que atendam aos crescentes desafios e de-
mandas da indústria de papel e celulose – especialmente para o segmento de 
fabricação de papelão e caixas onduladas –, a Klüber Lubrication disponibi-
liza ao mercado o Klübertemp GR AR 555. Desenvolvido especialmente para 
a aplicação em rolamentos dos rolos corrugadores e rolos pré-aquecedores, o 
Klübertemp GR AR 555 é uma graxa de longa duração branca e homogênea 
a base de óleo de poliéter perfluorado (PFPE) e politetrafluoretileno (PTFE).  
Entre suas principais características estão a excelente resistência a temperatu-
ras elevadas (até 250 ºC), proteção de alto desempenho à corrosão, alta resis-
tência química, vasta gama de temperaturas de uso, alta estabilidade térmica e 
baixo custo de manutenção, devido à vida útil mais prolongada.  
Fonte: Klüber Lubrication

  Schneider Electric digitaliza gerenciamento de carga e 
lança TeSys island 

Para tornar as máquinas mais inteligentes, reduzir paradas e o tempo de inati-
vidade, além de obter um alto índice de produtividade, a Schneider Electric lança o 
TeSys island, sistema de gerenciamento digital de carga. O novo sistema conectado 
integra as partidas de motores aos painéis de controle da máquina, o que permite 
rápida instalação e configuração para controle e gerenciamento de cargas de baixa 
tensão, em uma experiência digital completa do cliente. 
Fonte: Schneider Electric
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MERCADO

  Melhoria nos pequenos negócios
No universo dos pequenos negócios, 81% deles já estão 

operando com melhora geral na perda média do faturamento. 
Os dados são da 7.ª edição da pesquisa de impacto do Corona-
vírus, realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV, no perío-
do de 27 e 31 de agosto. Ainda segundo o levantamento, nos 
pequenos negócios que operam em locais com maior risco de 
aglomeração, como feiras e shoppings populares, a situação 
está mais desafiadora na retomada das atividades.
Fonte: Agência Sebrae

SUSTENTABILIDADE

  Embalagens Sustentáveis Inteligentes 
Incentivadoras do ecossistema de startups, Voith e Klabin 

formaram parceria para participar da 5.ª edição do Startups 
Connected, programa de aceleração promovido pela Câmara 
Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo). Após ava-

liação e seleção dos projetos pelo comitê julgador, a Câmara 
anunciou os vencedores de cada desafio. Para o tema proposto 
por Voith e Klabin: Embalagens Sustentáveis Inteligentes, a 
startup escolhida foi a FiberBio. A proposta da startup é de-
senvolver um polímero biodegradável voltado para as emba-
lagens, com o foco em reduzir os impactos causados ao meio 
ambiente por plásticos convencionais.
Fonte: Voith

  Práticas de sustentabilidade da Klabin 
A Klabin foi listada, pelo quarto ano consecutivo, em 

ranking global de transparência organizado pela SPOTT, 
plataforma inglesa que apoia a produção e comércio de 
commodities sustentáveis. A empresa é a primeira coloca-
da do setor de papel e celulose. A companhia obteve pon-
tuação de 74,2% e segue entre as cinco melhores no ran-
king geral. Ao todo, são analisados 151 indicadores ESG 
(melhores práticas ambientais, sociais e de governança) 
em 10 categorias. Para conhecer o ranking completo,  
acesse: http://www.spott.org/timber-pulp/      n
Fonte: Klabin
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ROLOS ABRIDORES

MWN  Niefern  Maschinenfabrik  GmbH
Bahnhofstr. 51 - 53, D - 75223 Niefern-Öschelbronn Germany
Telefon: +49(0) 7233 / 75 - 0 Telefax:  +49(0) 7233 / 75 - 11
Internet: www.mwn-niefern.de  Email: info@mwn-niefern.de


