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  IPEF elegeu a sua Nova Presidência  
e os Conselhos Deliberativo e Fiscal

Comprometidos em dar continuidade à missão do IPEF de 
contribuir com o desenvolvimento do setor florestal, Douglas 
Seibert Lazaretti, Suzano, assume a Presidência do Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), e Carlos Augusto Soares 
do Amaral Santos, Klabin, foi eleito para ocupar a vice-presi-
dência da entidade. 
Fonte: IPEF

CARREIRAS 
 Antonio Lemos, então presidente de Products 

& Services da Voith Paper América do Sul, assume 
também a área de Projects e a Presidência Regional da 
Divisão. O executivo passa a ocupar o cargo deixado por 
Hjalmar Fugmann, que saiu da empresa para assumir 
novos desafios profissionais.
Fonte: Voith Paper

INVESTIMENTOS

  Klabin aprova escopo da segunda  
máquina de papel do Projeto Puma II para a 
instalação de uma máquina de papelcartão. 

O Projeto tem o startup previsto para a segunda quinzena 
de julho deste ano, com o início da produção de Eukaliner® na 
MP27. A segunda máquina, a MP28, deve passar a operar no 
segundo trimestre de 2023, com foco no atendimento ao mer-
cado de papelcartão. Considerando esta definição e os impac-
tos de câmbio e de inflação, o valor total do aporte no Projeto 
será de R$ 12,9 bilhões. 
Fonte: Klabin

  Nova fábrica da Suzano
A Suzano anunciou a construção de uma nova fábrica com 

capacidade para produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose 
de eucalipto por ano. A unidade será construída no município 
de Ribas do Rio Pardo, a 100 quilômetros de Campo Grande, 
capital do Mato Grosso do Sul, e deve iniciar sua produção até 
o final do primeiro trimestre de 2024. O projeto prevê o inves-
timento industrial de R$ 14,7 bilhões. A iniciativa foi batizada 
de “Projeto Cerrado”, em referência à sua localização geográfi-
ca em Mato Grosso do Sul, e amplia em aproximadamente 20% 
a atual capacidade de produção de celulose da Suzano, de 10,9 
milhões de toneladas. 
Fonte: Suzano

AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) 
passa a colaborar com o Observatório do 
Meio Ambiente do Poder Judiciário

Lançado em novembro de 2020, trata-se de órgão de cará-
ter consultivo vinculado à Presidência do CNJ, destinado ao 
estudo e à construção de um diagnóstico de boas práticas e po-
líticas judiciárias, de aplicação a projetos e iniciativas pontuais 
de tutela dos recursos naturais e do meio ambiente natural e, 
em especial, da Amazônia Legal, por meio da atuação do poder 
judiciário e do sistema de justiça. 
Fonte: IBÁ

  Instituto CENIBRA 
Em Ipaba-MG, pequenos produtores rurais têm utilizado 

terras disponibilizadas pela CENIBRA para produzir cerca 
de 100 toneladas de alimentos por ano. Atuando em conjunto 
no Projeto Santa Marta, os 139 agricultores familiares se be-
neficiam da parceria do Instituto CENIBRA com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais e a Prefeitura Municipal. Na parce-
ria, a CENIBRA faz a cessão de 68 hectares de área própria 
para plantio. Do preparo e cultivo à colheita e distribuição, a 
responsabilidade é dos agricultores familiares parceiros, que  
extraem dessa atividade trabalho e renda para a família. A 
orientação técnica é feita pela Empresa de Assistência Técnica 
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG). 
Fonte: CENIBRA

  Valmet lança o “Viva a Vida” 
A Valmet lançou recentemente o programa “Valmet Viva a 

Vida”, um canal de suporte que oferece orientação psicológica, 
financeira e de serviço social, totalmente confidencial e gratuito, 
para atender às necessidades dos colaboradores e seus familiares. 
Fonte: Valmet

COMUNICADO AO MERCADO

Kemira anuncia o fechamento do escritório 
de Montevidéu a partir de 1º de maio de 2021

A ação está alinhada com nossa estratégia global para oti-
mizar o uso das operações e dos custos operacionais, implemen-
tando trabalhos remotos quando possível. Com essa mudança, 
o pessoal sediado no escritório de Montevidéu, Uruguai, será 
remanejado para exercício de suas atividades em formato remo-
to ou no escritório da Kemira dentro da Fábrica da UPM de Fray 
Bentos, onde a empresa está estabelecida desde 2007. Esta ação 
não resultará em redução do quadro de funcionários.
Fonte: Kemira
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LANÇAMENTOS 

  Suzano Bens de Consumo lança papel 
higiênico Mimmo Folha Tripla Acolchoado

A novidade será produzida na fábrica de Cachoeiro de Ita-
pemirim-ES. O Mimmo Folha Tripla Acolchoado possui a ino-
vadora tecnologia cottonplush, que além de garantir alta maciez 
e melhor absorção, oferece três camadas de fibras naturais acol-
choadas com macro câmaras de ar que proporcionam máximo 
rendimento. 
Fonte: Suzano

Santher conquista liderança 
em vendas e lança papel higiênico 
folha dupla premium. Trata-se do 
papel higiênico folha dupla pre-
mium Personal Vip Max3, que 
oferece ao consumidor triplo be-
nefício: mais maciez, maior resis-
tência e rendimento. 

Fonte: Santher

MERCADO 

 Arauco e Valmet
A Valmet e a Arauco assinaram acordo para desenvolver a 

nova linha 3 da fábrica de celulose da Arauco, no Chile, que se 
tornará a planta mais autônoma do mundo. A empresa fornece-
rá soluções de Internet Industrial, compostas de aplicações para 
otimização da fábrica, controladores avançados de performance 
e monitoramento, bem como serviços especializados. 
Fonte: Valmet

  Portocel vai exportar toda a produção 
da LD Celulose

O Portocel, terminal portuário situado no município de Ara-
cruz-ES, e a LD Celulose, que está implantando uma fábrica no 
Triângulo Mineiro entre os municípios de Indianápolis e Aragua-
ri, acabam de firmar contrato para que toda a produção da unidade 
seja exportada pelo terminal capixaba. A previsão é de que a nova 
fábrica comece a operar em março de 2022, com  capacidade de 
produção de 500 mil toneladas/ano de celulose solúvel. 
Fonte: LD Celulose

  Klabin e Andritz
A Klabin está construindo no Projeto Puma II, junto com a nova 

linha de produção de papéis para embalagens em Ortigueira-PR,  
a primeira planta de ácido sulfúrico integrada a uma fábrica de 
celulose e papel do Brasil, que tornará a unidade autossuficien-
te na produção do composto químico. Fornecida pela Andritz, a 

planta aproveitará os gases residuais do processo de cozimento da 
madeira para transformá-los em ácido sulfúrico, que será apro-
veitado na própria produção de celulose e papel da fábrica. 
Fonte: Klabin

  Melhoramentos em evolução 
A Melhoramentos, nome mais conhecido da Companhia 

Melhoramentos de São Paulo, anunciou a renovação do seu po-
sicionamento estratégico ao mercado, orientado para produtos 
que trazem impacto positivo para o meio ambiente, ampliação 
da cultura e educação no País e desenvolvimento socioeconômi-
co responsável. “Nossa missão é fazer crescer para melhorar o 
amanhã”, afirma o CEO Rafael Gibini. Com o corpo executivo 
de alto nível totalmente renovado e, aliado a um novo conselho 
de administração profissional e muito experiente, o posiciona-
mento da Companhia Melhoramentos traz um novo olhar para 
os negócios atuais e futuros, sempre conectando com o propósito 
de melhorar o amanhã da sociedade e honrando seu passado de 
130 anos de inovações e pioneirismo. 
Fonte: Melhoramentos

FORNECEDOR/DESTAQUE PAPIRUS 

  Voith fornece novas camisas 
coquilhadas para a Papirus

Reconhecida no mercado brasileiro pela experiência na 
fabricação e manutenção das máquinas de papel, a Voith foi 
selecionada pela Papirus para fornecer duas novas camisas 
coquilhadas para os rolos de abaulamento variável da calan-
dra instalada na empresa.

A Voith, por meio dos serviços de retíficas dos rolos, identi-
ficou a necessidade de substituição dos equipamentos, uma vez 
que o processo de calandragem na fabricação do papel tem influ-
ência direta na uniformidade e acabamento superficial da folha. 

Os rolos são retificados periodicamente para restabele-
cer o perfil e a rugosidade da sua superfície. Com isso, ao 
longo dos anos, atinge-se o final da vida útil, podendo pro-
vocar perdas na qualidade final do papel.

Ainda dentro do escopo apresentado pela Voith à Papirus, a 
empresa agregou o serviço de montagem e testes das novas cami-
sas, garantindo pleno funcionamento de todos os equipamentos.

A necessidade da troca das peças só foi verificada graças ao 
trabalho da equipe de especialistas da Voith. Com larga expe-
riência no mercado, os profissionais trouxeram para o projeto 
da Papirus, aquilo que já apresentam em outras empresas: agi-
lidade no atendimento ao cliente e conhecimento robusto sobre 
os equipamentos.

São estas qualidades da equipe técnica que fazem da Voi-
th uma das principais empresas do ramo, com amplo reco-
nhecimento dos profissionais do setor e qualidade dos ser-
viços prestados, garantido a companhia como fornecedora 
completa, eficiente e sustentável do mercado de papel.
Fonte: Voith


