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 IBÁ lança vídeo educativo sobre a 
importância das árvores para o ar, a água 
e a biodiversidade

Para marcar o Dia da Árvore, comemorado neste 21 de se-
tembro,  a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), entidade que 
representa toda cadeia de base florestal, lançou um vídeo didáti-
co sobre o funcionamento de uma árvore e seus benefícios para 
o meio ambiente. O objetivo é prover a professoras, professores 
e educadores, um material simples e de fácil compreensão, sobre 
o processo da fotossíntese e outros benefícios que as árvores tra-
zem para todos. Confira o vídeo no canal da IBÁ, no YouTube.

  Suzano alcança 975 mil hectares de 
áreas destinadas à conservação

 A Suzano atingiu a marca de 975 mil hectares de áreas des-
tinadas à conservação. Essas áreas hoje representam cerca de 
40% dos 2,38 milhões de hectares mantidos pela companhia, 
entre áreas de plantio e de conservação. Uma das metas de longo 
prazo da companhia, também conhecidas como “Compromis-
sos para Renovar a Vida”, é conectar até 2030 um total de meio 
milhão de hectares de áreas prioritárias para a preservação nos 
biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia – o que equivale 
a quatro vezes a cidade do Rio de Janeiro. Além das áreas de 
conservação, a Suzano mantém aproximadamente 1,3 milhão 
de hectares de florestas plantadas de eucalipto e planta em torno 
de 460 mil mudas por dia, incluindo eucalipto e árvores de mata 
nativa. A evolução das iniciativas da companhia a favor da sus-
tentabilidade e das áreas de conservação, além de seus Compro-
missos para Renovar a Vida, podem ser acompanhados no site  
https://centraldeindicadores.suzano.com.br/metas-de-longo-prazo/.

  Projeto Castanhas do Brasil apoiado pela 
Fundação Jari recebe investimento

Um dos projetos de maior sucesso apoiado pela Fundação 
Jari, de coleta de castanhas-do-pará, acaba de receber investi-
mentos de R$ 220 mil para construção de um ponto de apoio 
(barracão) para os extrativistas da região do Rio Paru, que auxi-
liará na expansão do negócio. O aporte financeiro chega em boa 
hora para sequência de ações de fortalecimento da organização 
e bem-estar social das comunidades que vivem da extração do 
produto na região do Vale do Jari, localizada entre o Amapá e o 
Pará. A nova construção, que contará com cozinha, banheiros, 
depósito e rampa de acesso, tem previsão de início das obras 
ainda este ano.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

  Mercado de Carbono: Brasil pode 
gerar até US$ 100bi em receitas de 
créditos de carbono até 2030 

Uma projeção feita pela WayCarbon, maior consul-
toria estratégica com foco exclusivo em sustentabilidade 
e mudança do clima na América Latina, em estudo en-
comendado pela ICC Brasil, capítulo nacional da maior 
organização empresarial do mundo, apontou oportuni-
dades em mercados de carbono até 2030, com recomen-
dações ao governo brasileiro e ao setor privado. O estudo 
inédito sobre as oportunidades para o Brasil teve apoio da 
Suzano, Microsoft, Shell, Natura, Bayer e bp. As institui-
ções apuraram que o potencial de geração de receitas com 
créditos de carbono até 2030 para o Brasil ficaria em torno 
de US$ 493 milhões e US$ 100 bilhões. Isso equivaleria a 1 
gigaton (1bi de toneladas de CO2 equivalentes) ao longo da 
próxima década para os setores de agro, floresta e energia. 
O estudo aponta que, nesse período, o Brasil tem potencial 
para suprir de 5% a 37,5% da demanda global do mercado 
voluntário e de 2% a 22% da demanda global do mercado 
regulado no âmbito da ONU. E, até mais, considerando as 
políticas públicas, nos mecanismos do artigo 6, gerando 
as receitas de 100 bilhões de dólares.  

Visto a oportunidade de atuação nos mercados de 
carbono globais e o destaque para os setores agropecuá-
rio, florestal e energético, entende-se que há um caminho 
a ser percorrido pelo governo brasileiro e pelo setor pri-
vado a fim de destravar e alavancar tais oportunidades 
de geração de receita, renda, saúde e bem-estar social. 
Entre os pontos-chave para o Setor de Florestas, estão: 

• Potencial de geração de crédito de carbono: entre 
71 e 660 Milhões t CO2 e (até US$ 66 bi em cenário 
otimista). 

• Focos de investimentos: reflorestamento, manejo e 
restauração florestal sustentável.  

• Cobenefícios socioambientais: diminuição das ero-
sões, manutenção na biodiversidade local, aprimo-
ramento da qualidade e disponibilidade hídrica, 
efeitos positivos à saúde humana com a redução de 
desmatamento e queimadas. 

• Oportunidades para a cadeia produtiva: geração de 
aproximadamente 7 milhões de empregos no Brasil. 

 

REFERÊNCIAS DE FONTES: NOTÍCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE DE ASSESSORIAS 
DE IMPRENSA E/OU DAS PRÓPRIAS EMPRESAS, OU DE PROFISSIONAIS DO SETOR.
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  21 de Setembro – Dia da Árvore: Siemens 
planta mudas para celebrar antecipação 
das metas de descarbonização

Presente há mais de 150 anos no Brasil, a Siemens plantou 
seis espécies de árvores frutíferas – como a pitangueira e o ara-
çá-amarelo, e mais 75 mudas de árvores nativas da Mata Atlân-
tica, entre elas, o ipê-amarelo (Handroanthus ochraceus), na 
lateral junto à calçada e no canteiro central da Av. Engenheiro 
João Fernandes Gimenes Molina, sede da empresa em Jundiaí-
-SP. A iniciativa, em parceria com a prefeitura de Jundiaí e o 
Instituto Refloresta, foi realizada dia 21 de setembro, às 15h, 
para celebrar o Dia da Árvore. A ação simbólica representa o 
compromisso da empresa com a neutralização das emissões de 
carbono. Em todo o mundo, a Siemens reduziu suas emissões 
de carbono em mais de 50%. No Brasil, essa redução já é de 
88% das emissões, no resultado acumulado para o ano.

PROJETOS E FORNECIMENTOS

  Bracell inicia operações em sua mais 
nova fábrica: o Projeto Star, maior e mais 
verde bioindústria de celulose do mundo

A Bracell acaba de iniciar as operações de sua nova fábrica, 
o Projeto Star, com a produção da primeira folha de celulose, 
estágio inicial da curva de aprendizagem da planta. O startup 
viabilizou o ambicioso projeto de expansão da companhia em 
São Paulo, que irá diversificar e aumentar a produção da uni-
dade para 1,5 milhão de toneladas de celulose solúvel ou até 3 
milhões de toneladas de celulose kraft por ano. Com o início 
das operações, a empresa passa a ser a maior produtora de celu-
lose solúvel do mundo. A Bracell faz parte do grupo RGE, que 
gerencia empresas com operações globais de manufatura basea-
das em recursos naturais. Neste contexto, parte significativa da 
produção de celulose solúvel da nova fábrica será consumida 
internamente. Em relação à celulose Kraft, parte da produção 
será destinada à expansão da fábrica de papel e cartão da RGE 
na China. O excedente será comercializado para clientes inter-
nacionais, em especial da Europa e dos Estados Unidos.

As tecnologias aplicadas no Projeto Star foram pensadas 
para reduzir os impactos ambientais e tornar a produção ainda 
mais sustentável. Outro grande foco da Bracell é a geração e dis-
tribuição de energia elétrica limpa para as operações da planta. 
A Bracell construiu uma nova subestação de 440kV conectada à 
rede de transmissão com tecnologia GIS (Gás Insuflado). 

Com fornecimento da Siemens, a capacidade instalada é 
de 420 MW, movidos por três turbogeradores que são suficien-
tes para atender a demanda da fábrica e permitir a exportação 
para a rede SIN (Sistema Interligado Nacional) de cerca de 150 

MW a 180 MW excedentes de energia de fontes renováveis, sem 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), capazes de atender 
750.000 residências ou cerca de três milhões de pessoas. 

A logística de transporte da celulose produzida na nova fábrica 
inclui caminhões, trens e navios. Quando a planta estiver em ple-
no funcionamento, serão utilizados em média 150 veículos por dia 
para completar o percurso. A carga será transportada por ferrovia 
do terminal de Pederneiras até o porto de Santos, cerca de 510 qui-
lômetros, que deverão ser percorridos em cinco dias de ida e volta. 
O transporte será feito por 463 vagões adquiridos pela Bracell.

A Andritz forneceu os principais equipamentos de pro-
dução para a primeira das duas linhas de produção sustentá-
vel de celulose de fibra curta   fornecidas para o projeto “STAR” 
da Bracell em Lençóis Paulista, São Paulo. A segunda linha 
está prevista para entrar em operação no final de setembro. As  
linhas possuem capacidade de 2,6 a 2,8 milhões de toneladas 
por ano de celulose kraft branqueada ou 1,5 milhão de tone-
ladas por ano de celulose solúvel de fibra curta de eucalipto.  
O escopo de fornecimento da ANDRITZ inclui:
• uma planta de processamento de madeira completa e 

de alta capacidade, aprimorada com soluções de ponta  
ANDRITZ IIoT Smart Woodyard para garantir a melhor 
qualidade de cavacos;

• duas linhas de fibra flexíveis com tecnologia DD-Washer;
• o maior sistema de secagem de celulose EvoDryTM do mun-

do, com duas linhas de secagem de celulose com eficiência 
energética e equipado com a solução de secagem de celulose 
inteligente Metris DryQ e conexão remota Metris para ga-
rantir um rápido startup;

• uma caldeira de recuperação ANDRITZ HERB;
• um sistema de tratamento de gás não condensável (NCG).

A Valmet foi responsável pelo fornecimento da planta de evapo-
ração de licor negro e da planta de licor branco. A planta de evapora-
ção de licor negro possui capacidade para 3,5 mil toneladas de água 
evaporada por hora. Já a planta de caustificação, por sua vez, conta 
com produção de 31 mil metros cúbicos de licor branco por dia e 
contém dois fornos de cal alimentados por biogás, com capacidade 
produtiva de 1.200 toneladas por dia, além de duas plantas de gasei-
ficação de biomassa com capacidade de 87 megawatts térmicos cada.

Balanço Social destaca investimentos da Bracell – Investir de 
modo estruturado no desenvolvimento das comunidades é mes-
mo algo capaz de transformar a realidade de milhares de famílias. 
Exemplos disso estão no Balanço Social lançado pela Bracell. A 
empresa destinou, em 2020, R$ 2,6 milhões em 20 projetos nas 
áreas de educação, empoderamento e bem-estar, alcançando dire-
tamente mais de 116 mil pessoas. Os dados não incluem os aportes 
ao Poder Público de mais de R$ 14 milhões para ações preventivas 
e de tratamento da Covid-19 especialmente nos municípios onde 
a empresa mantém operações florestais e industriais nos dois esta-
dos. A versão digital do Balanço Social 2020 da Bracell está dispo-
nível no site da Bracell.
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NOTA DE FALECIMENTO
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Presidente 

do Conselho de Administração da Klabin, Dr. Armando Klabin, aos 89 
anos, nesta quarta-feira, 22 de setembro, no Rio de Janeiro. Este é um 
momento de profunda tristeza para a família e para toda a Companhia. 

Dr. Armando Klabin foi membro do Conselho de Administração da 
Klabin S.A. desde sua criação, em 1979, o qual presidiu por diversas vezes. 
Foi idealizador e executivo da PONSA, hoje Unidade Goiana, e junto aos 
demais membros do Conselho, incentivou e participou ativamente das ini-
ciativas de crescimento da empresa, incluindo projetos como o MA-1100, 
na Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR), a criação da Unidade 
Puma, em Ortigueira (PR) e a sua recente expansão com as Máquinas de 
Papel 27 e 28.  

Reconhecido pela sua visão estratégica e de futuro, no início dos anos 
2000, impulsionou a Klabin a focar no ramo de embalagens, sendo, hoje, 
uma das maiores do mundo, com modelo de negócio integrado, único e 
referência em sustentabilidade.

Era fi lho de Wolff  Kadischewitz Klabin e Rose Hass Klabin, irmão de Israel 
Klabin e Daniel Klabin, também Conselheiros da Companhia. Dr. Armando 
deixa a esposa Rosa Lisboa, com quem era casado há 50 anos, e os fi lhos Wolff  
Klabin, Daniela Klabin, José Klabin e Bernardo Klabin e 11 netos.

Em nome de todos os colaboradores Klabin, manifestamos enorme gra-
tidão pelo exemplo de liderança, profi ssionalismo, empreendedorismo, 
imensurável compromisso e dedicação com a Companhia, com o meio 
ambiente, com projetos sociais e com o desenvolvimento do Brasil. 

Dr. Armando foi um homem de vanguarda, um amigo inestimável, com 
inesgotável capacidade de trabalho. Sua ausência será sentida por todos e 
seu legado será fonte de inspiração para o caminho que seguiremos tri-
lhando na Klabin.     

Cristiano Teixeira
Diretor-Geral
E todos os membros da Diretoria da Klabin S.A.

VOITH
• A Voith recebeu a avaliação B da agência de classifi cação independen-

te ISS ESG, garantindo um lugar entre as três melhores empresas do 
mundo no setor de engenharia industrial e mecânica. As outras duas 
empresas classifi cadas foram o Grupo SKF e a Johnson Controls. Esta 
foi a primeira vez desde 2016 que a classifi cação da Voith subiu de C+ 
para B-. A agência de classifi cação ISS ESG avaliou o desempenho de 
sustentabilidade da Voith em relação a outras 167 empresas de enge-
nharia industrial e mecânica. 

• LEDESMA – Após o sucesso na recuperação dos equipamentos depois 
do incêndio que atingiu sua fábrica, na Argentina, na última semana de 
dezembro de 2020, a Ledesma fechou com a Voith um contrato de longo 
prazo. Desde o mês de junho, a planta da Ledesma, localizada na cidade 
de Libertador General San Martín, na província de Jujuy, passou a con-
tar com o OnCall.Video, sistema de assistência remota, desenvolvido pela 
Voith e que proporciona o pronto atendimento a eventuais problemas en-
frentados na máquina. 

• INTERNATIONAL PAPER – A Voith e a IP recentemente vincula-
ram seus sistemas operacionais SAP, colocando em prática a automação 
do processamento interno de requisições de compras via conexão EDI 
(Eletronic Data Interchange). Essa novidade se converterá em ganhos de 
produtividade para a abertura de pedidos de compra e ordens de venda. 

VALMET
• CMPC – As empresas assinaram uma carta de intenções 

(LOI) para o fornecimento da tecnologia chave para o pro-
jeto BioCMPC. A meta do projeto é aumentar a capacidade 
de produção da linha 2 da fábrica de celulose de Guaíba de 
1,5 milhão de ADt/ano (toneladas secas ao ar por ano) para 
1,85 milhão de ADt/ano. A modernização está prevista para 
entrar em operação no quarto trimestre de 2023. As empre-
sas pretendem fi nalizar o contrato durante o próximo mês. 
A entrega da Valmet para a modernização da linha 2 da fá-
brica de celulose de Guaíba incluirá reformas na secagem de 
celulose, linha de fi bras, evaporação e planta de licor branco, 
uma nova caldeira de recuperação e um novo tratamento de 
cinzas, além de uma extensão no sistema digital de controle 
distribuído (SDCD) incluindo aplicações avançadas de in-
ternet industrial. A entrega de automação inclui o sistema 
digital de controle distribuído “Valmet DNA” e controles 
avançados de processo (APC), analisadores e medições on-
line para determinadas áreas de processo. A entrega conta 
ainda com um amplo pacote de serviços Valmet Industrial 
Internet (VII) com suporte especializado local e remoto. Os 
serviços de VII incluem suporte do Valmet Performance 
Center, aplicações como Data Discovery, Dynamic Center 
Line Advisor, ferramentas de monitoramento de perfor-
mance e simuladores de treinamento de operadores.

• ARAUCO – A planta em Valdívia celebrou um ano de pro-
dução de celulose têxtil após implementação de nova linha 
da Valmet, que tinha como objetivo avanços nos conceitos 
da bioeconomia. A ARAUCO optou por uma linha de pro-
dução diferente das existentes até então no país, que se tor-
nou um marco em termos de inovação para o setor fl orestal 
chileno: a produção de celulose solúvel e têxtil. A Valmet 
forneceu as soluções que incluem o recondicionamento da 
planta de cozimento em batelada, com dois novos digesto-
res, e a linha de secagem de celulose, que incorporou novos 
componentes na parte úmida e novos equipamentos para 
embalar os fardos de celulose.

• KLABIN – Uma nova linha de produção kraft liner, MP 27, 
fornecida pela Valmet, foi iniciada com sucesso no dia 30 de 
agosto no Projeto Puma II, da Klabin, em Ortigueira-PR. O 
pedido foi assinado em maio de 2019. A nova linha de pro-
dução faz parte da fase 1 do Projeto Puma II, responsável 
pelo maior investimento dos 122 anos de história da empre-
sa, que visa produzir anualmente 910 mil toneladas de papel 
kraft liner de alta qualidade em duas máquinas. Além da 
grande proporção do projeto, uma característica marcante 
da nova linha é que o kraft liner será produzido com 100% 
de celulose de fi bra curta. Além da máquina MP 27, a en-
trega na fase 1 do projeto Puma II inclui uma nova linha de 
cozimento e fi bras e simuladores de operação. A entrega da 
tecnologia de celulose é a primeira referência para a nova 
tecnologia de Cozimento Contínuo G3 da Valmet. 
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  Siemens gera ganhos de engenharia 
na fábrica da LD Celulose com plataforma 
COMOS

Empresa focada em tecnologia, a Siemens tem gerado di-
versos ganhos de engenharia na construção da nova fábrica 
da LD Celulose, em Indianópolis-MG, por conta da utilização 
da plataforma COMOS, uma plataforma multidisciplinar que 
possibilita o trabalho centralizado e colaborativo entre as equi-
pes técnicas de engenharia e operação, mantendo atualizadas 
todas as informações dos seus ativos durante o ciclo de vida da 
sua planta. A solução tem facilitado a gestão das informações 
de engenharia ao integrar projetos de diferentes disciplinas e 
fornecedores dentro de uma mesma base de dados, possibili-
tando ao cliente um maior controle durante todo o ciclo de 
implementação da unidade. A previsão é que a nova unidade 
comece a operar no primeiro semestre de 2022, e será uma das 
maiores fábricas de celulose solúvel do mundo. 

  Klabin dá início à operação de Terminal 
Ferroviário de Contêineres no Paraná 

A Klabin iniciou a operação do Terminal Ferro-
viário de Contêineres no Paraná. Com capacidade de 
levar 125 mil toneladas de celulose e papel em contêi-
neres por mês das unidades Puma, em Ortigueira e 
Monte Alegre, em Telêmaco Borba-PR, até o Porto de 
Paranaguá, o projeto nasce como o maior em capaci-
dade de transporte em volumes para uma única em-
presa do mundo. O projeto foi desenhado a partir do 
ramal construído na Unidade Puma inaugurada em 
2016. Em 2021, com o novo investimento de R$ 12,9 
bi no Projeto Puma II, a Companhia está adquirindo 
mais quatro locomotivas e 460 vagões para o trans-
porte do volume adicional gerado pela nova fábrica. 

O terminal intensifica o desenvolvimento da in-
fraestrutura logística no Brasil, pois diversifica e per-
mite o uso de outros modais, além do rodoviário, para 
o deslocamento de cargas, o que torna o processo mais 
simples. Também incrementa a segurança das rodo-
vias, diminui em 25% os custos logísticos da Compa-
nhia no estado do Paraná e, por evitar a emissão de 
mais de 15.000 toneladas de CO2. O projeto foi desen-
volvido em parceria com as empresas Brado Logística 
e TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá), tam-
bém operadora do Terminal, parceiros estratégicos da 
Klabin com grande expertise logística.

INOVAÇÃO EM 
PRODUTOS & SERVIÇOS

 Uma nova solução de embalagem 
sustentável

O protótipo Conic é uma nova solução de embalagem à 
base de madeira que permitirá que as marcas atinjam seus 
objetivos de sustentabilidade enquanto mantêm sua po-
sição premium. Desenvolvido pela Holmen Iggesund por 
meio da colaboração com organizações parceiras, a nova 
solução usa uma tecnologia emergente para substituir 
plásticos por materiais naturais para produtos moldáveis. 
O protótipo é uma solução de embalagem premium mol-
dável totalmente à base de madeira que ilustra como pro-
dutos tridimensionais que geralmente são feitos de plásti-
co, como copos e bandejas, podem ser feitos de materiais 
sustentáveis. O protótipo inicial foi desenvolvido para a 
indústria de cosméticos. Consiste em um refil de formato 
cônico que pode ser usado para cremes ou sabonetes líqui-
dos e um suporte transparente. Os potes parecem feitos 
de plástico e o suporte parece de vidro. Mas todos eles são 
feitos de fibras de madeira. A caixa externa é feita de papel 
cartão Invercote de Holmen Iggesund. As próximas etapas 
no desenvolvimento da tecnologia incluirão uma demons-
tração industrial e a posterior criação de um ecossistema 
de parceiros para ganhar escalabilidade.

  TECHPAP desenvolve monitoramento da 
qualidade e otimização de fibras recicladas

Com a comprovada experiência do Centro Técnico 
Francês de Pesquisa em Celulose e Papel (CPT), criado em 
1958, em Grenoble, França, a Techpap desenvolveu uma 
gama de soluções para monitorar a qualidade e controlar 
os processos de produção a partir de fibras recicladas, todas 
com comprovado retorno do investimento. Especialmente, 
em um cenário onde a reciclagem de papel tem aumentado 
continuamente de 35% para 70% entre 1990 e 2015; e já se 
aproxima do máximo prático de 80%, que atualmente re-
presenta 55% da fonte de fibras para a produção de papelão 
e papel. Entre as tecnologias, a empresa possui solução de 
medição por infravermelho próximo (NIR) para monitorar 
a qualidade de fardos de papel reciclado; o COLORDIB vol-
tado para as fábricas traçarem a linha na primeira etapa do 
complexo processo de reciclagem, reduzindo o desperdício 
de fibra indesejado; o SIMPATIC, que analisa sujeira na 
celulose, para processos laboratoriais ou online; o MORFI, 
que são os analisadores de morfologia de fibras disponíveis, 
e o 3D STICK, a mais recente inovação da Techpap, para 
avaliação da contaminação de stickies.
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  ABB inaugura nova sede em São Paulo
A multinacional ABB está em um movimento de transfor-

mação na forma como pensa e dispõe sua base administrativa 
no Brasil. A antiga sede, no City América, zona noroeste de 
São Paulo, dá lugar a uma nova unidade, que ocupa dois anda-
res de um prédio comercial, recém-construído no Jardim das 
Perdizes. Neste novo conceito, a companhia busca utilizar seu 
espaço como elemento estratégico, redefi nindo-o não apenas 
para se adequar às necessidades de distanciamento impostas 
pela pandemia de Covid-19, mas permitindo que o regime hí-
brido, com alternância entre a atuação presencial e remota.

  Receita Federal envolve Sefaz-SP em 
estudo de reformulação do registro de papel 
imune (editado de Andipa – Newspaper)

Depois de prorrogar por mais um ano a validade dos registros 
que venceriam em 24 de julho deste ano, a Receita Federal confi r-
mou que “o Grupo de Trabalho responsável pela reformulação da 
regulamentação do Registro Especial de Controle de Papel Imu-
ne (Regip) tem feito constantes reuniões e debates para tratar do 
assunto, inclusive com envolvimento da Secretaria de Fazenda do 
Estado de São Paulo (Sefaz-SP), que já possui um sistema bastante 
avançado de controle das operações com papel imune”. A informa-
ção é do Coordenador-Geral de Fiscalização (Cofi s) da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), Altemir Linhares de 
Melo, que concedeu entrevista, por escrito, ao NewsPaper.

Segundo ele, as entidades representativas deverão ser ouvi-
das no processo, que tem avançado de forma satisfatória, mas 
ainda não tem uma proposta fechada e concreta. “O objetivo 
é, sim, envolver essas entidades, na etapa seguinte, quando o 
modelo mínimo já estiver estruturado”, informou Linhares, 
acrescentando que a partir daí “a ideia é abrir espaço para que 
as entidades encaminhem sugestões para, em seguida, elabo-
rar uma proposta de alteração que seja considerada adequada 
para todos os envolvidos”. Em 1º de julho de 2021, a Secretaria 
publicou a Instrução Normativa (IN) 2.037, que prorroga por 
mais um ano o prazo para renovação do Registro Especial de 
Controle de Papel Imune (Regpi). A extensão de prazo atendeu 
pleito apresentado pela Andipa.

O QUE MUDOU?
A nova normativa (IN 2037) alterou os artigos 5º e 19 da 

IN 1.817/2018, de forma que os Registros Especiais de Contro-
le de Papel Imune (Regpi) concedidos até 23 de julho de 2020 
passaram a ter prazo de validade de quatro anos, contado a par-
tir da data de publicação do Ato Declaratório que formalizou a 
concessão. Assim, quem detinha registro antes da existência da 
IN 1.817/2018 seguirá com o documento válido até 24 de julho 
de 2022 e quem obteve o registro após a mesma norma e até 23 
de julho de 2020 o terá por quatro anos, desde sua concessão. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E GOVERNANÇA

  Parceria entre Instituto CENIBRA 
e Sebrae-MG capacita pequenos 
empreendedores

A pandemia da Covid-19 impôs uma nova dinâmica ao 
mundo dos negócios. Vários segmentos da economia tiveram 
as atividades paralisadas ou limitadas, o que forçou a migração 
das interações presenciais para as digitais. Neste novo cenário, 
a criatividade dos empreendedores é essencial para garantir a 
continuidade de muitos estabelecimentos e ofícios. Pensando 
nisso, o Instituto CENIBRA, em parceria com o Sebrae-MG, 
está promovendo a capacitação de microempresários, artesãos 
e produtores rurais da área de atuação da Empresa. O objetivo 
é fomentar o empreendedorismo nas comunidades e garantir 
a competitividade de pequenos negócios frente a um mercado 
cada vez mais exigente e desafi ador.

MEMÓRIAS DO SETOR

• Max Schrappe
A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) divulgou, 

em 6 de setembro 2021, nota de pesar pelo falecimento 
de Max Schrappe, líder do setor gráfi co que atuou am-
plamente no aprimoramento desta indústria. Foi pre-
sidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfi ca 
(Abigraf) e também presidente em exercício da FIESP 
e do CIESP.

• Pedro Buzatto Costa
A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) comunicou o falecimento de Pedro Buzatto 
Costa, no Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 2021, que 
presidiu o Conselho Deliberativo da ABNT desde janei-
ro de 2003 até março de 2020, sempre comprometido a 
preservar o Foro Nacional de Normalização como um 
patrimônio brasileiro. 
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  Sob nova governança, Melhoramentos 
amplia suas vendas em 53% no primeiro 
semestre do ano 

Os resultados do 2º trimestre de 2021 da Melhoramentos 
apontam a recuperação econômica e a retomada operacional 
da empresa. Todas as unidades de negócio apresentaram cres-
cimento no período e contribuíram para o aumento de 108% 
nas vendas do 2º trimestre de 2021 em relação ao 2º trimes-
tre de 2020. Além disso, a empresa elevou sua receita líquida 

em 53% no acumulado deste ano (janeiro a junho) comparado 
com o mesmo período de 2020. “Os resultados da Melhora-
mentos no primeiro semestre de 2021 refl etem um crescimento 
rentável, ainda em recuperação, mas com mudanças signifi ca-
tivas na nossa curva de crescimento, apontando a retomada 
da receita e maior efi ciência dos nossos custos, resultado dos 
esforços operacionais iniciados em 2020”, comemora Carolina 
Alcofordo, COO (Chief Operating Offi  cer) da Melhoramentos. 
“Os resultados comprovam a solidez da companhia e reforça 
os sinais positivos que estamos emitindo ao mercado”, analisa.

EDITAL  - ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA   
II CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o disposto nos artigos 18,  19, 43, 44 e seus Parágrafos e 54,  dentro do prazo  

previsto no artigo 20 e seu parágrafo único, dos Estatutos da ABTCP,  são os senhores associados convocados  

para se reunirem de maneira virtual e online e transmissão da sede da ABTCP na rua Joaquim Floriano, 466 

-  BLOCO C – 8º andar,  Itaim Bibi – São Paulo, Capital  no dia 15 de outubro de 2021, com reunião plenária das 

8h30 às 11h30, para cumprimento do disposto no artigo 18, 22 e 27º  dos Estatutos:

1. Relatório sobre as atividades de  2021.

2. Balanço Patrimonial 2020.

3. Eleição do Conselho Executivo – Gestão 2021 - 2025

4. Eleição do Conselho Fiscal – Gestão 2021 - 2025

5. Assuntos de Interesse da Associação.

Não havendo número estatutário à hora marcada, de acordo com o artigo 20  em seu parágrafo único,  será 

a Assembleia Geral Ordinária instalada decorrido o intervalo de 1 (uma) hora da convocação, com qualquer 

número de sócios presentes.

Respeitando os Estatutos, artigo 43º deverão os Associados PJ’s e Associados Individuais se candidatar do 

dia 18 de janeiro até o dia 30 de junho  de 2021  pelo link:  http://www.eleicaoabtcp.com.br/home   e pelo artigo 

44º os votos “por escrutínio secreto” serão admitidos a partir do dia 12 de julho  a 24 de setembro de 2021 até 

às 18h00, por registro eletrônico recebido no endereço do link: http://www.eleicaoabtcp.com.br/home  

A Assembleia será presidida pelo Coordenador do Conselho Diretor ou, na sua falta, pelo Vice Coordenador, 

e funcionará conforme previsto no Estatuto.

São Paulo,  13 de setembro de 2021

PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA               DARCIO BERNI
Coordenador do Conselho Diretor                 Diretor Executivo     


