Fórum Revista O Papel – MERCADO & GESTÃO
Evento, que está em sua terceira edição, reunirá durante o ABTCP 2018 – 51º
Congresso e Exposição Internacionais de Celulose e Papel – os principais colunistas
da Revista O Papel e convidados especiais para debater os assuntos mais relevantes à
competitividade das empresas no mercado
São Paulo, 04 de setembro de 2018 – Os preços da celulose irão aumentar nos
próximos meses no globo? Quais as perspectivas para o setor de papéis tissue no
Brasil? Qual o impacto da Política Nacional de Resíduos Sólidos para a indústria de
embalagens? Qual o peso dos tributos e impostos no resultado das organizações?
Estas e outras questões relevantes à competitividade das empresas serão
respondidas durante os debates do Fórum Revista O Papel – MERCADO & GESTÃO
– nos dias 23, 24 e 25 de outubro próximos, em São Paulo, no Transamerica
ExpoCenter.
O evento, que está em sua terceira edição, será realizado diariamente nesse
período do próximo mês, das 15h30 às 17h30, como parte integrante da
programação gratuita de painéis do ABTCP 2018 – 51º Congresso e Exposição
Internacionais de Celulose e Papel – promovido pela ABTCP – Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel. A sala será montada dentro da Expo ABTCP, na Arena
ABTCP, e não requer inscrição especial. Para participar, basta se inscrever para
visitar a Exposição em
http://www.abtcp2018.org.br/exposicao/visitante/credenciamento
Os renomados colunistas que se apresentarão no Fórum Revista O Papel –
MERCADO & GESTÃO – são especialistas em temas, como gestão de pessoas e
empresas, preços, produção e vendas, bem como legislações tributária, de resíduos
e ambiental. Mensalmente as análises desses profissionais são publicadas na O
Papel, que completa 79 anos de circulação no Brasil e no mundo em 2018.
“O objetivo do evento será debater com os participantes o melhor conteúdo
estratégico sobre dados e estatísticas essenciais ao planejamento das empresas em
2019, entre outros assuntos que serão destaques”, ressalta Patricia Capo, jornalista
e editora responsável pela revista O Papel.
Palestrantes confirmados até esta data:
Carlos Bacha (Indicadores de Preços)
Fabricio Soler (Legislação de Resíduos Sólidos)
José Luiz Brazuna (Legislação Tributária)
Marcio Funchal (Estratégia de Negócios & Gestão Florestal)
Pedro Piza (Legislação Ambiental)
Pedro Vilas Boas (Papéis Tissue e Aparas)
Walter Lerner e convidados do CRA/GEAPE (Competitividade, Gestão Empresarial
e de Pessoas).

Serviço
Inscrição gratuita. *Para participar, inscreva-se para visitar a Exposição da ABTCP
2018
Data do evento: 23 a 25 de outubro de 2018
Local: São Paulo, Transamérica Expo Center, na área da Expo ABTCP, Arena ABTCP
Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro • São Paulo-SP
Mais informações: www.abtcp2018.org.br/Contato: congresso@abtcp.org.br
Informações para a imprensa:
Patricia Capo
patriciacapo@abtcp.org.br
(11) 3874-2725
Thais Santi
thais@abtcp.org.br
(11) 3874-2726

