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ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel 

 

ArborGen Tecnologia Florestal 

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

 

CMPC Celulose Riograndense 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

Klabin 

 

Lwarcel Celulose 

 

Solenis 

 

 

Stora Enso Brasil 

 

Suzano Papel e Celulose 

 
 

     
 

 
 

 

http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
https://solenis.com/en/contact-us
http://www.storaenso.com/
http://www.suzano.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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37º Fórum ANAVE - O Futuro e o Papel 

 
ANAVE 

Associação Nacional dos Profissionais de Venda de Celulose, 
Papel e Derivados 

 

 

A ANAVE foi uma associação que fez história e marcou presença no setor brasileiro 

de celulose e papel. Já contei sobre ela e sobre sua importância para mim e para o 

crescimento da competitividade do Brasil na produção e comercialização de celulose 

de mercado e de diversos tipos de papéis. Infelizmente, a ANAVE não conseguiu 

resistir às pressões e às crises que surgem no mundo global e encerrou atividades 

em 2014. 

Em um de meus Relatos de Vida, publicado em junho de 2014, discorri um pouco 

sobre a história da ANAVE, dos meus amigos que lá frequentemente encontrava e 

sobre muitos dos fatos importantes relacionados a ela. 

Vocês podem encontrar isso em:  

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter42_ANAVE.pdf (Relato de Vida sobre a 

ANAVE) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE%20_Um_tributo_2014.pdf (“Um 
tributo à ANAVE” ) 

Surpreendendo a todos, mesmo após a associação ter sido desativada, alguns de 

seus mais apaixonados dirigentes, no caso os amigos Theo Borges e Valdir 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter42_ANAVE.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE%20_Um_tributo_2014.pdf
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Premero, decidiram realizar um Fórum ANAVE, ou seja, o Trigésimo Sétimo (37 

fóruns e mais alguns Ecofóruns, que marca notável). Graças ao Theo, Valdir e a 

outros dedicados Amigos da ANAVE, o 37º Fórum aconteceu com sucesso e tive 

inclusive a oportunidade de receber dos mesmos a autorização para escrever sobre 

o mesmo e postar as palestras apresentadas com a concordância dos autores. 

Com isso, pressuponho que os idealizadores desse fórum acreditavam que o 

mesmo seria um fórum final ou derradeiro de despedida, com as tradicionais 

palestras, debates e almoço de integração entre os amigos da ANAVE que lá 

estiveram. Infelizmente, não pude estar presente, em função de outro 

compromisso assumido para a data de 23 de setembro de 2015, quando 

oficialmente se reuniram os dedicados e apaixonados “Amigos da ANAVE” para mais 

um de seus famosos fóruns, exatamente na data em que a associação estaria 

completando 45 anos de realizações.  

O fórum anterior, o 36º, havia sido realizado em 2011 e desde então não se havia 

conseguido viabilizar economicamente novas edições. Com a decisão de encerrar as 

atividades e o caixa ainda existente, os ousados Amigos da ANAVE decidiram correr 

o risco da realização do 37º e derradeiro Fórum, utilizando algum saldo de caixa e 

alguns patrocínios. Assim foi feito. Surgiram três patrocinadores financeiros (Klabin, 

International Paper e Ibema), que colaboraram para que os gastos pudessem ser 

cobertos, inúmeras entidades apoiadoras e divulgadoras, e assim se viabilizou a 

realização do 37º Fórum, cujo tema central foi “O Futuro e o Papel”. O evento 

aconteceu na cidade de São Paulo, tendo sido escolhido como local para as 

apresentações, debates e integração o Hotel Luz Plaza. 

Foi marcante a presença de cerca de 50 profissionais do setor, todos amigos, 

alguns sócios e outros participantes regulares dos eventos da associação.  As 

apresentações foram muito profissionais e elogiadas por todos os presentes. 

Tenho minhas dúvidas se realmente esse 37º Fórum tenha sido o de finalização. 

Embora a associação tenha sido oficialmente encerrada, acredito que ela continuará 

viva por algum tempo mais e é quase certo que esses amigos da ANAVE possam 

querer voltar a se reunir, da mesma forma como fizeram ao longo dos 45 anos da 

associação. É uma questão de esperar para ver o que vai acontecer – e de 

colaborar, caso isso porventura venha a suceder. 

 

As apresentações foram definitivamente excepcionais e refletem a qualificação e 

talento de seus apresentadores nominados a seguir, que tinham como meta 

discorrer sobre um assunto associado ao tema magno do evento, que era sobre “O 

Futuro e o Papel”: 

 

Theo Borges                   ANAVE 

Valdir Premero                  ANAVE 

José Luis Brazuna                 BRATAX 

Nilson Cardoso            International Paper 

Pedro Vilas Bôas              ANAP & Anguti Estatística 

Fernando Pescaroti              Eldorado Brasil 

Maria Célia Furtado       Associação Nacional Editores Revistas 

Reinaldo Espinosa                 ABIGRAF 

Lucas Avelino                   Ibema 

Carlos Farinha Silva                    Pöyry 
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Recebemos autorização tanto dos idealizadores do evento, como também dos 

palestrantes para que pudéssemos postar as palestras nesse nosso website, de 

maneira que os conhecimentos transmitidos no evento ficassem públicos e 

colaborassem assim para a difusão dos conhecimentos oferecidos durante esse 

fórum para as partes interessadas da sociedade e dos muitos admiradores da 

ANAVE. Infelizmente, não consegui resgatar uma das apresentações, a da Sra. 

Maria Célia Furtado, porém se ela vier a nos ser fornecida no futuro, atualizaremos 

o arquivo pela inserção da mesma. 

Dessa forma, estamos a seguir referenciando a vocês tanto os títulos das palestras 

como também o link do arquivo em PDF para que se possa abrir ou descarregar o 

mesmo em seus computadores. 

 

 

 

37º Fórum ANAVE – O futuro e o papel. Theo Borges. ANAVE. Apresentação em 

PowerPoint: 13 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Abertura_Futuro_Papel_ANAVE.pdf  

 

O futuro e o papel. Valdir Premero. ANAVE. Apresentação em PowerPoint: 08 

slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_O_Futuro_Papel.pdf 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Midia_em_8_questoes.pdf  

 

Competitividade tributária. José Luis Ribeiro Brazuna Ruschmann & Soriano 

Sociedade de Advogados. Apresentação em PowerPoint: 13 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Competitividdade_tributaria.pdf  

 

Panorama de mercado papéis de imprimir e escrever. Nilson M. Cardoso. 

International Paper do Brasil. Apresentação em PowerPoint: 13 slides. (2015) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Mercado_Papeis_Impressao_Escrita.pdf  

 

A reciclagem de papel no Brasil - 2014. Pedro Vilas Bôas. ANAP – Associação 

Nacional dos Aparistas de Papel e Anguti Estatística. Apresentação em PowerPoint: 

30 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Abertura_Futuro_Papel_ANAVE.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_O_Futuro_Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Midia_em_8_questoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Competitividdade_tributaria.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Mercado_Papeis_Impressao_Escrita.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Mercado_Papeis_Impressao_Escrita.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Reciclagem_Papeis.pdf   

 

A celulose do futuro. Fernando Pescatori. Eldorado Brasil. Apresentação em 

PowerPoint: 22 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Celulose_do_Futuro.pdf  

 

Indústria gráfica. O futuro e o papel. Reinaldo Espinosa. ABIGRAF – Associação 

Brasileira da Indústria Gráfica. Apresentação em PowerPoint: 24 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Industria_grafica.pdf  

 

O futuro e o papel. Crescimento, valor e inovação. Lucas Avelino da Silva. 

Ibema Papel Cartão. Apresentação em PowerPoint: 11 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Crescimento_Valor_Inovacao.pdf  

 

O futuro e o papel. Carlos Farinha e Silva. Pöyry Tecnologia. Apresentação em 

PowerPoint: 40 slides. (2015) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Futuro_Papel.pdf  

 

 
 
 

 
Pontes ligando e unindo pessoas – da mesma forma como fazem associações como a ANAVE 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Reciclagem_Papeis.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Celulose_do_Futuro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Industria_grafica.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Crescimento_Valor_Inovacao.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2015_Futuro_Papel.pdf
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O presente, o passado e o futuro do papel 

 
 

 
 

 
Novas rotas a serem encontradas – encarando barreiras desafiadoras a vencer ou contornar 
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A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.  

Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html 

 

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o conteúdo 

dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores, 

facilitadores e apoiadores. 

 

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celso-

foelkel.com.br/pinusletter.html 

 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de 

cancelamento para  

foelkel@via-rs.net 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail 

demonstrando sua intenção para foelkel@via-rs.net 

 
Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do 

Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se  

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br 

ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail. 
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