
 

 
 

Eucalyptus Newsletter nº 70 – Maio 2019 
 

 
 

Disponibilização da Revista Nosso Papel 
  
 

Todos os 26 Números Lançados pela revista em Formato Papel... 

 
...estão agora disponibilizados para acesso gratuito em 

Formato Digital (PDF) nessa edição da Eucalyptus Newsletter 

 

 
 

 
 

Criador dessa edição sobre a Revista Nosso Papel: Celso Foelkel 
 

 

Uma realização ímpar da parceria: 
 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 
 

 
 

Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento 

 
 

http://www.abtcp.org.br/
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Organizações facilitadoras: 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel  

 

 
 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais  

 

RIADICYP – Red IberoAmericana de Docencia e 

Investigación en Celulosa, Papel y Productos 

Lignocelulósicos 

 

Empresas e organizações patrocinadoras  

 Categoria Premium 

 

ArborGen Tecnologia Florestal  

 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 
 

Empresas e organizações patrocinadoras  

  

Categoria Master 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel  

 Bracell Celulose 

http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.arborgen.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.arborgen.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
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CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira  

 

Klabin  

 

Veracel Celulose  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                           O personagem Zé Pacel recepcionando...  

... nossos leitores para que aproveitem bem as revistas 

                                                         

 

 

 

  

Bem-vindos 
 

à revista 
 

Nosso Papel 

http://www.cenibra.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
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Revista NOSSO PAPEL em Formato Digital 

2005 - 2011 

Seis anos e vinte e seis números de uma fantástica, criativa e 

utilíssima revista orientada ao setor de celulose e papel e para 
todos os interessados pela história e pessoas, fabricação, 

utilizações, reciclagem e tecnologias sobre o Papel 

 

   

 

 
 

A revista Nosso Papel se constituiu, durante certo tempo, em um 

projeto criativo, simples, de custo acessível e de enorme penetração 
dentro de fábricas do setor de celulose e papel e de escolas e 

universidades que tivessem cursos relacionados à produção e 
utilização do papel. 

 
Quando tivemos a mudança de milênio, eu tive a felicidade e o 

orgulho de ter sido presidente da ABTCP (2001 a 2003) e depois vice-
presidente, tendo o amigo Umberto Caldeira Cinque como presidente 

(2004 a 2006). Naquela época, nós tínhamos diversos objetivos para 
a entidade, entre os quais conseguir uma penetração maior da ABTCP 

para os funcionários das fábricas do setor, quer elas fossem sócias ou 

não da associação. Nosso objetivo era levar conjuntos de informações 
qualificadas às pessoas do setor, através da revista O Papel, 

websites, informativos digitais, etc. Entretanto, nossas pesquisas de 
opinião entre os leitores da revista O Papel nos indicaram que essa 

revista era demasiadamente técnica em seus artigos e textos, por 
abordar pesquisas no estado-da-arte e por ter uma linguagem ou 

muito técnica ou muito institucional ou empresarial. Descobriu-se 
assim, aquilo que já se suspeitava: que a revista O Papel era 

considerada por muitos do setor como sendo “muito elitizada” e não 
conseguia dessa forma penetrar em muitos outros setores de nossas 
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fábricas, principalmente entre os trabalhadores do chamado piso-das-

fábricas, onde trabalham técnicos, operadores, líderes de turnos, 
supervisores, etc. 

 

Após debates internos e com envolvimento de outros diretores e 
coordenadores da ABTCP, optou-se por manter a revista O Papel 

como uma revista de alto nível de valor científico e tecnológico, até 
mesmo se buscando sua indexação internacional. Porém, coube ao 

setor de comunicação da ABTCP, com muita criatividade e baixos 
custos, a criação de uma nova revista para outro tipo de público. 

Surgia assim a revista Nosso Papel, em julho de 2005. Na verdade, 
a revista era tão comunicativa que atendia a todos do setor, tendo 

chegado a ter edições de até 70.000 exemplares distribuídos 
gratuitamente nas fábricas, escolas, congressos, etc.  

 
A revista Nosso Papel teve como alicerce a criação de um 

personagem de alta atratividade, que foi uma espécie de “mascote” 
que conduzia e apresentava os temas aos leitores: o Zé Pacel. A 

história de vida criada para o Zé Pacel foi feita de maneira a 

favorecer as requeridas ligações para a abertura dos temas a serem 
discutidos nas revistas. Esse personagem representaria uma pessoa 

típica das nossas fábricas, ou melhor, originalmente do chamado 
“chão ou piso das fábricas”.  Entretanto, o Zé Pacel trabalhou muito e 

ao mesmo tempo estudou para se aperfeiçoar. Com isso, ele se 
formou como técnico papeleiro, e logo depois, buscou criar uma 

pequena fábrica de papel reciclado. Apesar de ser trabalhador, era 
um gestor desorganizado e até autocrático. O seu comportamento 

corajoso e empreendedor esbarrava em um despreparo em temas de 
gestão e de liderança. Por isso mesmo, na qualidade de técnico e 

empresário, ele necessitava de um aperfeiçoamento tecnológico 
contínuo e de outros tipos de sabedorias e práticas gerenciais, como: 

treinar e educar funcionários, assuntos financeiros, comercialização e 
mercados, tributação, liderança, logística, meio ambiente, assuntos 

comportamentais, etc. Com essa estruturação, as jornalistas 

criadoras do modelo e design dessa revista passaram a idealizar a 
vida e a rotina do Zé Pacel, usando a revista para transmitir essas 

experiências aos leitores. 
 

Assim sendo, a revista Nosso Papel surgiu como um projeto editorial 
para levar conhecimentos aos profissionais operacionais das 

empresas papeleiras do Brasil, ajudando principalmente a que os 
pequenos e médios empreendedores do setor pudessem educar e 

treinar seus funcionários. O objetivo era preencher um espaço vazio 
que a revista O Papel não conseguia ocupar nas empresas, 

procurando assim atender os trabalhadores do setor e os pequenos e 
médios empreendedores. 
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Muitos temas eram escritos pela equipe de redação da ABTCP, sendo 

que muitos outros autores colaboravam voluntariamente para redigir, 
desenhar, fotografar, estrategiar, cooperar e muitos verbos mais. 

Com isso, a revista tinha custos de criação relativamente baixos, 

sendo os maiores custos aqueles de editoração, impressão e 
distribuição. Era um processo de preparação tipo “feito em casa”, 

mas com muita qualidade e aceitação pelos leitores. 
 

O personagem Zé Pacel foi criação do cartunista Mario Mastrotti, uma 
criação única e cativa para a ABTCP poder se valer de seu charme e 

simpatia para conquistar leitores. O Zé Pacel era uma figura papeleira 
cativante, entusiasmado, motivado e bem-disposto: tinha tal empatia 

que muitos dos leitores se identificavam de imediato com a forma de 
ser desse ente imaginário. Mario Mastrotti também foi o responsável 

por praticamente todas as ilustrações da grande maioria das revistas, 
quer seja as que continham ou não o personagem Zé Pacel. 

 

 
Zé Pacel 

 

A revista já surgiu com uma estrutura central, que eram colunas ou 
seções direcionadas a diversos tipos de situações que os pequenos e 

médios empreendedores e os técnicos operacionais das fábricas 
encontrariam no seu dia-a-dia. Cito as principais dessas seções, 

sendo que todas me marcaram com atenção pela qualidade e 

efetividade na comunicação: Editorial, Sumário, Linha de Produção; 
Empresa Legal; Empresa Amiga; Empresa Perfeita, Gestão de 

Negócios, Gestão do Processo, Gestão Total; Liderança (As aventuras 
do Zé Pacel na liderança); Questão Pessoal; Ordem na Casa; 

Papeleiro Consciente; Sustentabilidade; Meio Ambiente; Eficiência 
Energética; Imagem é Tudo; Entrega Perfeita; Perfil Empreendedor; 

Perfil Profissional, Indicadores; Eficiência Energética, Vida Financeira; 
Quadrinhos, Painel de Oportunidades, Radar, Informe Setorial, etc.  

 
Dentre os principais autores dos textos, destacaram-se diversos 

tipos: jornalistas, colaboradores técnicos de empresas do setor e 
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escolas técnicas e universidades, profissionais de recursos humanos, 

advogados, financistas e economistas, profissionais de outras 
associações de classe do setor, etc.  

 

Dentre as autoras da equipe da ABTCP, ressalto o papel que tiveram 
as jornalistas responsáveis pela edição, redação e criação das 

revistas em todas suas diversas fases: jornalistas Patrícia Capo, 
Renata Mercante, Marina Faleiros, Luciana Perecin, Thais Santi e 

Caroline Martin.  
 

Dentre os demais autores, existe uma longa lista que procurarei 
resumir nos nomes dos mais frequentes e em ordem alfabética de 

primeiro nome: André Vilhena, Armando Corrêa de Siqueira Neto, 
Carlos Henrique Godoy dos Santos, Danilo Campos, Diego Sauala, 

Dórian Bachmann, Eduardo Banzato, Eliana Barbosa, João Baptista 
Vilhena, Joaquim Carlos Ferreira, Luigi Pepe, Luís Augusto, Márcio 

Moraes Xavier, Mário Donizeti Berni, Pedro Braggio, Pedro Fernandes 
de Toledo Piza, Pedro Vilas Boas, Ricardo Nocêra, Umberto Caldeira 

Cinque, dentre outros.  

 
A ABTCP considerava a revista Nosso Papel como uma espécie de 

contribuição social da associação para os diversos públicos da 
sociedade que estivessem interessados sobre o setor de celulose e 

papel, principalmente as pessoas trabalhando direta e indiretamente 
nele e os estudantes interessados em dedicar sua carreira profissional 

à fabricação e comercialização de celulose e papel. Apesar de 
algumas revistas mostrarem um valor facial como se fosse um 

produto para venda, as revistas eram distribuídas direta e 
gratuitamente para inúmeras fábricas do setor e 

escolas/universidades afins para entrega gratuita aos trabalhadores e 
estudantes. Por essa razão, apesar de ter um baixo custo de 

produção, a revista podia ser considerada como deficitária, sendo que 
os custos incorridos eram maiores do que as entradas com 

patrocinadores e anunciantes. 

 
Quando a gestão da ABTCP  decidiu, em função da crise econômica e 

da perda de receitas, que todos os produtos da associação teriam que 
ser sustentáveis, ou seja, com receitas no mínimo suficientes para 

pagar seus custos, a revista acabou sendo descontinuada devido a 
essa nova política diretiva. Isso porque a crise do setor estava 

também tendo reflexo em obtenção de patrocinadores e anunciantes 
que pudessem arcar com os custos de produção da revista.  

 
Dessa forma, a revista Nosso Papel foi publicada durante apenas seis 

anos e desapareceu em 2011, ainda em uma fase de grande 
aceitação pública e enorme sucesso. As medidas reducionistas que 

tiveram que ser tomadas na época, em função de crises financeiras 



8 
 

globais e que afetavam nosso setor foram os principais motivos para 

essa precoce descontinuidade e encerramento da revista. 
 

Encerramos esse preâmbulo sobre a curta história de vida da revista, 

desde sua criação até sua descontinuidade, com algumas frases da 
principal mentora e redatora da revista, a jornalista Patrícia Capo, da 

ABTCP: 
“A revista Nosso Papel levou a ABTCP para dentro de praticamente 

todas as fábricas do setor de celulose e papel do Brasil. A tiragem de 
cada edição atingiu valores variados entre 35 a 70 mil exemplares 

distribuídos nas próprias fábricas a partir da colaboração dos RH’s das 
empresas, com o objetivo de levar conhecimento técnico e de gestão 

de negócios e pessoas aos profissionais do chão de fábrica e aos 
pequenos empreendedores. Escolas também começaram a nos pedir 

para receber a Nosso Papel, já que ela era um projeto social da 
ABTCP para a área de educação. Como a distribuição da revista 

começou a ser gratuita desde o início, quando se decidiu na gestão 
da ABTCP que cada projeto deveria ser sustentável, não se conseguiu 

naquele momento, mudar a estratégia para que anunciantes vissem 

na publicação um meio de divulgar seus negócios e nem que 
pagassem por assinaturas. Sendo assim, simplesmente, o projeto 

social Nosso Papel da ABTCP teve que ser encerrado precocemente, 
mesmo sem saber se existiam outros caminhos que ele pudesse ser 

trilhado. Uma grande lástima”. 
 

 
 

O projeto de digitalização e disponibilização pública da revista 
através da Eucalyptus Newsletter: 

 
Com a descontinuidade da revista e os problemas de acesso 

relacionados a ela, eu percebi que algo precisava ser feito para se 
preservar e se resgatar todo esse criativo patrimônio de 

conhecimentos, cultura, educação e informações para as pessoas do 

setor brasileiro de celulose e papel.  
 

A Revista Nosso Papel, por ser entendida como um dos patrimônios 
ou legados do setor, não poderia de forma alguma ir sendo apagada 

aos poucos da memória das pessoas do setor e, possivelmente, das 
bibliotecas do País.  

 
Decidi então buscar maneiras para colocar toda essa informação em 

um formato moderno e de maior grau de acessibilidade pelas partes 
interessadas, além de se procurar garantir a sua perpetuidade. Por 

isso, a decisão de digitalizar toda a coleção para torná-la totalmente 
pública. 
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Depois do nosso sucesso no trabalho de digitalização e resgaste de 

outras revistas históricas do setor, que foram também 
descontinuadas em suas fontes originais, como o caso da Revista 

Anave, da Revista Silvicultura e da Revista Celulose e Papel, 

conseguimos apoio e motivação da ABTCP para digitalização e 
disponibilização das 26 edições da Revista Nosso Papel nessa edição 

especial da Eucalyptus Newsletter.   

Meu sincero e especial agradecimento por essa oportunidade 
oferecida para compartilhar os conhecimentos armazenados nas 

revistas Nosso Papel aos amigos da ABTCP, de sua diretoria, conselho 
e equipes de comunicação e técnicas. Ressalto a cooperação e 

amizade de pessoas como Umberto Caldeira Cinque, Ari Medeiros da 
Silva, Alberto Mori, Lairton Leonardi e Dárcio Berni do grupo de 

gestores estratégicos da ABTCP. Já da equipe do dia-a-dia da ABTCP, 

fica o meu mais sincero agradecimento às seguintes pessoas, que me 
ajudaram a compor essa edição especial da Eucalyptus Newsletter: 

Patrícia Capo, Viviane Nunes, Renato Freire e José Wilgner Oliveira 
Santos. Obrigado especial a todos vocês da ABTCP por me permitir e 

ajudar nessa realização. Também agradeço ao professor doutor 
Gabriel Valim Cardoso, do Curso de Engenharia Industrial Madeireira 

da UFPel – Universidade Federal de Pelotas, que me ajudou a 
resgatar algumas revistas antigas nas quais eu necessitei digitalizar 

arquivos em adição aos que havia recebido da ABTCP. 

Apesar do fato de que a revista esteja descontinuada desde 2011, a 

ABTCP ainda mantém o website da mesma, embora ele esteja 
bastante incompleto e incluindo também matérias recentes da outra 

revista da associação – a revista O Papel. Esse website pode ser 
acessado em: 

http://www.revistanossopapel.org.br/  
 

Nesse website, encontramos a seguinte descrição que nos traz um 
pouco das realizações e objetivos passados da revista Nosso Papel: 

 
“A revista Nosso Papel é uma publicação da Associação Brasileira 

Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) sobre conceitos e experiências 
de empresas e técnicos do setor de papel. Circulação apoiada pela 

Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) e pela Associação 
Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), com tiragem de 35 mil 

exemplares, distribuídos em todo o Brasil”. 

 
A revista Nosso Papel trazia consigo a missão de informar os 

interessados sobre praticamente todos os pontos importantes para 
que as pessoas do setor papeleiro pudessem entender do mesmo e 

trabalhar com paixão, entusiasmo e qualificação técnica e 
comportamental nas suas atividades profissionais. 

  

http://www.revistanossopapel.org.br/
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Atualmente, o patrimônio da revista hoje inativa pertence à ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, que se parceriza 
com a Grau Celsius para distribuição pública, aberta e gratuita de 

todas as edições da revista para a sociedade através dessa edição da 

Eucalyptus Newsletter. 
 

Boa leitura e aproveitem para se tornarem colegas de aprendizado do 
Zé Pacel.  

 

 

Conheçam também e naveguem no website da ABTCP – Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel, que ainda detém a propriedade 
e os direitos da revista Nosso Papel: 

 

 
Website ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel em 2019 

https://www.abtcp.org.br/ 
 

Visitem capturas de imagens passadas do website da revista Nosso 
Papel -  Obtidas em: http://archive.org/web/ 

https://www.abtcp.org.br/
http://archive.org/web/


11 
 

Recordando com e para vocês... 

 
Website da revista Nosso Papel em 2010 

https://web.archive.org/web/20100324120851/http://www.revistanossopa
pel.org.br/ 

 

 

 
Website da revista Nosso Papel em 2011 

https://web.archive.org/web/20111120054429/http://www.revistanossopa
pel.org.br/ 

 

 
Website da revista Nosso Papel em 2019 

http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas.php?ano=2011 

 

https://web.archive.org/web/20100324120851/http:/www.revistanossopapel.org.br/
https://web.archive.org/web/20100324120851/http:/www.revistanossopapel.org.br/
https://web.archive.org/web/20111120054429/http:/www.revistanossopapel.org.br/
https://web.archive.org/web/20111120054429/http:/www.revistanossopapel.org.br/
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas.php?ano=2011
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Finalmente, acessem a Revista Nosso Papel que a partir de 

agora está toda disponível para vocês: 

 

Desde o nº 1 (Julho 2005) até o nº 26 (Agosto 2011) 

 

Infelizmente, são apenas seis anos de magníficas e extremamente 

significativas e comunicativas edições 

                              

        

Início (Julho 2005) e Final da Revista Nosso Papel (Agosto 2011) 

 

Apoio vital ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

Produção dessa Eucalyptus Newsletter – Celso Foelkel - Grau Celsius 

 

Essa edição de número 70 da Eucalyptus Newsletter lhes oferece a 
oportunidade ímpar de terem acesso através da internet a uma interessante 

e criativa coleção de revistas de forma simples, direta, amigável e com 
máxima simplicidade. Desde que a internet esteja disponível, vocês poderão 

navegar, ler e guardar em seu computador quaisquer ou todas as revistas 
Nosso Papel que lhes interessar.  

 

Portanto, desfrutem desse privilégio... 

 
Vocês podem abrir, baixar e/ou salvar em seu computador todos os 

números da revista aqui disponibilizados. Para facilitar o salvamento dos 
arquivos, a maioria deles pesados, pode-se usar a ferramenta “Salvar 

destino como...”, endereçando os mesmos para uma pasta selecionada 
em seu computador. 
Cada revista tem seu conteúdo descriminado por artigo, matéria ou seção. 

O número entre parênteses após o nome do artigo representa a página da 
revista onde o texto correspondente se inicia. Observar que o número da 

página da revista nem sempre corresponde ao número da página do arquivo 
digital, isso em função de páginas de propagandas ou de encartes sem 
numeração apresentados em algumas das revistas. 
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 01 – Julho 2005 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (02) 

• Editorial: Nosso Papel: A nova revista do setor – por Patrícia Capo, 

Renata Mercante e Luciana Perecin (03) 

• Linha de produção: O processo de fabricação do papel – por Carlos 

Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Empresa amiga: A consciência ambiental começa cedo – por Renata 

Mercante (06) 

• Entrega perfeita: Papel tissue: Da fábrica até o cliente – por Elser 

Sanchez (08) 

• Gestão do processo: Habilidades do gestor do negócio – por Marco 

Antônio Pereira (10) 
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• Ordem na casa: Tributação das empresas brasileiras – por Fábio 

Tadeu Ramos Fernandes e Maíra Furtado Rosso (12) 

• Imagem é tudo: Encantando o cliente – por Fernando Mindlin 

Serson (14) 

• Liderança: Aventuras do Zé Pacel na liderança no Brasil – adaptado 

por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de obra de Patrick 

Lencioni (15) 

• Questão pessoal: Sem medo de mudar – por Eliana Barbosa (16) 

• Perfil empreendedor: Destino sem fim – por Everaldo Tozzi e 

Patrícia Capo (18) 

• Painel de oportunidades (20) 

• Indicadores: Evolução de preços e custos de aparas – por Pedro 

Vilas Boas (22) 

• Contracapa: Nosso Papel – Apresentação da revista (24) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 01 (7,5 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

05_Nosso+Papel_01.pdf  

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2005_Nosso+Papel_01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2005_Nosso+Papel_01.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 02 – Setembro 2005 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Fazendo o Nosso Papel – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Tipos de fibras usados na fabricação do papel – 

por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Entrega perfeita: Inovando a logística – por Michel Zambelli (06) 

• Gestão do processo: Tecnologia a serviço das pequenas empresas – 

por Renata Mercante (07) 

• Imagem é tudo: A importância da boa embalagem – por Fábio 

Mestriner (08) 

• Ordem na casa: Menos impostos para as pequenas e médias 

empresas – por Renata Mercante (10) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na liderança: A guerra do mais - 

adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de obra de 

Patrick Lencioni (12) 

• Questão pessoal: O quanto é importante confiar em si mesmo – por 

Eliana Barbosa (14) 

• Perfil empreendedor: A polpa vai dar certo! – por Sérgio Peitl e 

Renata Mercante (16) 

• Empresa amiga: Novos horizontes de trabalho – por Renata 

Mercante (19) 

• Novidades: Melhor impressão no papelão ondulado – entrevista a 

Mauro Freitas por Renata Mercante (20) 

• Painel de oportunidades (21) 

• Indicadores: Evolução de preços e custos na produção de papel – 

por Pedro Vilas Boas (22) 

• Contracapa: Nosso Papel (24) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 02 (11 MB), clicar no endereço de 

internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
05_Nosso+Papel_02.pdf         

 

 

 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2005_Nosso+Papel_02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2005_Nosso+Papel_02.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 03 – Novembro 2005 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Nossa razão de existir – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: A reciclagem de aparas e suas principais etapas 

– por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Novidades: Soluções inteligentes para tissue – por Nalco (07) 

• Entrega perfeita: Aproveitando a viagem – por Denise Peter (08) 

• Imagem é tudo: Marketing de relacionamento – por Renata 

Mercante (10) 

• Ordem na casa: As diferentes medidas nos pesos dos impostos – 

por Luciana Perecin (12) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Liderança: Ser pop é tudo de 

bom? - adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de 

obra de Patrick Lencioni (14) 

• Perfil empreendedor: Da falência ao sucesso – por Luciana Perecin 

(17) 

• Questão pessoal: Como conviver melhor – por Eliana Barbosa (20) 

• Indicadores: Evolução de preços e custos na produção de papel – 

por Pedro Vilas Boas (22) 

• Contracapa: Nosso Papel (24) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 03 (10,6 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
05_Nosso+Papel_03.pdf  

 

 

 

 

 
 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 
 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2005_Nosso+Papel_03.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2005_Nosso+Papel_03.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 04 – Janeiro/Fevereiro 2006 

 

 

Conteúdo principal:  

 

 

• Editorial: Nossa razão de existir – por Patrícia Capo e Renata 

Mercante (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O preparo da massa e a refinação – por Carlos 

Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Imagem é tudo: Rotulagem ambiental – por André Vilhena (06) 

• Ordem na casa: Cálculos financeiros. Lição 1: Fluxo de caixa e 

títulos de crédito – por Programa de Administração e Varejo (Provar), 

oferecimento da Suzano Papel e Celulose  (09) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Liderança: Tudo, menos 

culpa! - adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de 

obra de Patrick Lencioni (11) 

• Questão pessoal: Gostar de si mesmo – por Eliana Barbosa (14) 
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• Perfil empreendedor: Embalagens pronta-entrega – por Renata 

Mercante apresentando a CaixasNet (16) 

• Empresa amiga: Certificação ambiental – por Pedro Fernandes de 

Toledo Piza (19) 

• Painel de oportunidades (21) 

• Indicadores: Evolução de preços e custos na produção de papel – 

por Pedro Vilas Boas (22) 

• Contracapa: Nosso Papel (24) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 04 (7,5 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
06_Nosso+Papel_04.pdf   

 

 

 

 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_04.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_04.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 05 – Março/Abril 2006 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: De tudo um pouco – por Patrícia Capo e Renata Mercante  

(02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O controle de nível e consistência no preparo de 

massa – por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Entrega perfeita: Tecnologia de informação aplicada à logística. 

Parte I – por Eduardo Banzato (06) 

• Gestão de negócios: Uma forcinha para os negócios – por Fernanda 

Belchior (08) 

• Ordem na casa: Cálculos financeiros. Lição 2: Juros e taxas de juros 

– por Programa de Administração e Varejo (Provar), oferecimento da 

Suzano Papel e Celulose  (10) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Liderança: Em boca fechada 

não entra mosquito - adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto 

a partir de obra de Patrick Lencioni (12)  

• Empresa amiga: Cuidar da saúde – por Renata Mercante (15) 

• Meio ambiente: Licenciamento mais simples – por Pedro Fernandes 

de Toledo Piza (16) 

• Questão pessoal: Falando de si mesmo – por Eliana Barbosa (18) 

• Painel de oportunidades (20) 

• Indicadores: Indústria recicladora prejudicada – por Pedro Vilas 

Boas (22) 

 

Para abrir essa revista de Número 05 (6,2 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

06_Nosso+Papel_05.pdf   

 

 

 

 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_05.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_05.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 06 – Maio/Junho 2006 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: Sob controle – por Patrícia Capo e Renata Mercante 

(Arquivo desse editorial apresentado abaixo, em separado, por 

problemas na digitalização original da revista em sua integridade) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O circuito de aproximação da máquina de papel 

– por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Entrega perfeita: Tecnologia da informação aplicada à logística. 

Parte II – por Eduardo Banzato (06) 

• Gestão de negócios: Simplificando as exportações – por Patrícia 

Prado (08) 

• Ordem na casa: Desvendando o mundo das normas – I – por CB29 

– ABNT (10) 

• Empresa amiga: Programa de prevenção de riscos ambientais - por 

Pedro Fernandes de Toledo Piza e Márcio Moraes Xavier (12) 
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• Questão pessoal: O poder de se perdoar – por Eliana Barbosa (14) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Liderança: Socorro: A casa 

caiu!!! - adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de 

obra de Patrick Lencioni (16) 

• Imagem é tudo: Estratégias de atendimento a clientes. Parte I – 

por Programa de Administração e Varejo (Provar), oferecimento da 

Suzano Papel e Celulose (20) 

• Painel de oportunidades  

• Indicadores: Reciclagem de papel cresce no País – por Pedro Vilas 

Boas (22) 

 

Para abrir essa revista de Número 06 (9,7 MB) e o arquivo do 

Editorial em separado, clicar nos endereços de internet logo abaixo; 
aproveite para salvar os arquivos dessa revista em algum destino em 

seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

06_Nosso+Papel_06.pdf  

e   

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
06_Nosso+Papel_06.Editorial.pdf  (Arquivo do Editorial – 0,65 

MB)    

 

Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_06.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_06.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_06.Editorial.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_06.Editorial.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 07 – Julho/Agosto 2006 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: Feliz aniversário – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Máquina de papel: A caixa de entrada papel – 

por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Empresa amiga: Barreiras fitossanitárias - por Pedro Fernandes de 

Toledo Piza e Márcio Moraes Xavier (06) 

• Gestão de negócios: Cuidado com os “achismos” nas horas de 

decisões – por Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (08) 

• Ordem na casa: Desvendando o mundo das normas – II – por CB29 

– ABNT (10) 

• Perfil empreendedor: Negócio de pai e filho – por Luciana Perecin 

(12) 
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• Questão pessoal: Comprometimento e sucesso – por Eliana Barbosa 

(14) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Liderança: Tudo por nada - 

adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de obra de 

Patrick Lencioni (16) 

• Imagem é tudo: Estratégias de atendimento a clientes. Parte II – 

por Programa de Administração e Varejo (Provar), oferecimento da 

Suzano Papel e Celulose (19) 

• Painel de oportunidades (21) 

• Indicadores: Consumo de energia no setor de celulose e papel – por 

Pedro Vilas Boas (22) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 07 (11,2 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

06_Nosso+Papel_07.pdf     

       

 

 

 
Muitas vezes, as dificuldades e desafios do trabalho preocupam o Zé Pacel 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 
 

 
 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_07.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_07.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 08 – Setembro/Outubro 2006 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: Estrelas na escuridão – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Formadores para máquinas de papel – por 

Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Entrega perfeita: Gestão de estoques. Lição 1 - por Programa de 

Administração e Varejo (Provar), oferecimento da Suzano Papel e 

Celulose (06) 

• Ordem na casa: Desvendando o mundo das normas – III – por 

CB29 – ABNT (08) 

• Perfil empreendedor: Alta Papéis – Uma ideia que deu certo – por 

Luciana Perecin (10) 

• Questão pessoal: Você é parte da empresa – por Eliana Barbosa 

(12) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Liderança: Ser humano é 

Freud - adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a partir de 

obra de Patrick Lencioni (14) 

• Imagem é tudo: Sem chances para concorrência – por Cláudio 

Czapski (18) 

• Indicadores: Comercialização – por Pedro Vilas Boas (20) 

• Especial Dia do Papeleiro: Vida de papeleiro – por Luciana Perecin 

(22) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 08 (22,4 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
06_Nosso+Papel_08.pdf     

       

 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 
 

 
 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_08.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_08.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 09 – Novembro/Dezembro 2006 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: No final, o que importa? – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Prensagem – por Carlos Henrique Godoy dos 

Santos (04) 

• Entrega perfeita: Gestão de estoques. Lição 2 - por Programa de 

Administração e Varejo (Provar), oferecimento da Suzano Papel e 

Celulose (06) 

• Ordem na casa: Desvendando o mundo das normas – IV – por 

CB29 – ABNT (08) 

• Empresa amiga: Injustiça fiscal - por Rafael Younis Marques (10) 

• Questão pessoal: O que é melhor: Ajudar ou apoiar? – por Eliana 

Barbosa (12) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: Quem 

está no comando? - adaptado por Patrícia Capo e Yuichi Tsukamoto a 

partir de obra de Patrick Lencioni (14) 

• Gestão de negócios: Empreendedorismo: Do sonho à realidade – 

por Francisco Higa (16) 

• Imagem é tudo: A boa divulgação de sua empresa - por Série Saiba 

Mais do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (18) 

• Indicadores: Comercialização II – por Pedro Vilas Boas (20) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 09 (9,4 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

06_Nosso+Papel_09.pdf      

       

 
 

 

 
 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_09.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2006_Nosso+Papel_09.pdf


31 
 

 
 

 

 

 
 

 

Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 10 – Janeiro/Fevereiro 2007 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: É preciso se transformar – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Secagem do papel – por Carlos Henrique Godoy 

dos Santos (04) 

• Papeleiro consciente: Perigo no trabalho – por SESI - Serviço Social 

da Indústria (06) 

• Ordem na casa: Desvendando o mundo das normas – V – por CB29 

– ABNT (08) 

• Meio ambiente: Quanta água uma empresa pode economizar – por 

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (10) 

• Questão pessoal: Você é aquele que planeja ser – por Eliana 

Barbosa (12) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: 

Primeiro episódio: Fabulosos castelos de areia - por Patrícia Capo 

(14) 

• Gestão total: Você sabe o que é benchmarking? – por Dórian 

Bachmann (18) 

• Imagem é tudo: Anúncios que dão resultados - por Série Saiba Mais 

do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (20) 

• Indicadores: Papéis sanitários em 2007 – por Pedro Vilas Boas (22) 

 

 

 

Para abrir essa revista de Número 10 (18,1 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
07_Nosso+Papel_10.pdf     

       

 

 
Zé Pacel tentando liderar uma reunião de trabalho 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_10.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_10.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 11 – Março Abril 2007 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: Magia da superação – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Enroladeira ou formação da bobina – por Carlos 

Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Papeleiro consciente: Primeiros socorros nas empresas – por SESI - 

Serviço Social da Indústria (06) 

• Empresa legal: Exportação e importação para pequenas e médias 

empresas. Parte 1: Comércio exterior – Aspectos gerais – por Pedro 

de Toledo Piza (08) 

• Questão pessoal: Aprenda a gostar do que faz – por Eliana Barbosa 

(10) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: 

Segundo episódio: Cutucando a onça com vara curta - por Patrícia 

Capo (Arquivo dessa seção apresentado abaixo, em separado, por 

problemas na digitalização original da revista em sua integridade) 

• Gestão total: Inteligência ética e desenvolvimento nas empresas – 

por Armando Correa de Siqueira Neto (16) 

• Imagem é tudo: Atenção com a qualidade. Parte 1 - por Série Saiba 

Mais do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (19) 

• Indicadores: Perspectivas para a reciclagem – por Pedro Vilas Boas 

(21) 

 

Para abrir essa revista de Número 11 (10,7 MB) e o arquivo da 
seção sobre Liderança em separado, clicar nos endereços de internet 

logo abaixo; aproveite para salvar os arquivos dessa revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
07_Nosso+Papel_11.pdf  

e     

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

07_Nosso+Papel_11.Lideranca.pdf  (Arquivo da coluna Liderança 
– Aventuras do Zé Pacel – 2,1 MB)          

       

 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_11.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_11.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_11.Lideranca.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_11.Lideranca.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 12 – Maio/Junho 2007 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial: Presença relativa – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Agentes químicos na fabricação de papel – por 

Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Empresa legal: Comércio exterior. Exportação e importação para 

pequenas e médias empresas. Parte 2: Instrumentos de controle 

sobre as transações internacionais - por Pedro de Toledo Piza 

(Arquivo dessa seção apresentado abaixo, em separado, por 

problemas na digitalização original da revista em sua integridade) 

• Questão pessoal: Tempo de viver melhor – por Eliana Barbosa (10) 
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• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: 

Terceiro episódio: Uma linda coleção de pessoas - por Patrícia Capo 

(13) 

• Gestão total: A nova era da cobrança nas empresas – por Armando 

Correa de Siqueira Neto (16) 

• Imagem é tudo: Atenção com a qualidade. Parte 2 - por Série Saiba 

Mais do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (19) 

• Indicadores: Certificação – por Pedro Vilas Boas (20) 

 

Para abrir essa revista de Número 12 (10,5 MB) e o arquivo da 

seção sobre Comércio Exterior em separado, clicar nos endereços de 
internet logo abaixo; aproveite para salvar os arquivos dessa revista 

em algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

07_Nosso+Papel_12.pdf    

e 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
07_Nosso+Papel_12.ComercioExterior.pdf  (Arquivo da coluna 

Empresa legal – Comércio exterior – 1,6 MB)           

 

 
 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 
 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_12.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_12.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_12.ComercioExterior.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_12.ComercioExterior.pdf
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  Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 13 – Julho/Agosto 2007 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Percepções de escolhas – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Algumas características físicas importantes do 

papel – por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Empresa legal: Exportação e importação para pequenas e médias 

empresas. Parte 3: Estratégias para participar do mercado 

internacional – por Pedro de Toledo Piza (06) 

• Questão pessoal: Motivação para viver melhor – por Eliana Barbosa 

(09) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: Quarto 

episódio: Nem vem com essa de promessa! - por Patrícia Capo (11) 
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• Entrega perfeita: Qual é o melhor caminho para seu produto? – por 

João Baptista Vilhena (15) 

• Imagem é tudo: Atenção com a qualidade. Parte 3 - por Série Saiba 

Mais do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (17) 

• Indicadores: Energia – por Pedro Vilas Boas (20) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 13 (11,2 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

07_Nosso+Papel_13.pdf      

       

 

 

 
Formação de equipes multidisciplinares nas fábricas 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 
 

 
 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_13.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_13.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 14 – Setembro/Outubro 2007 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Cada motivo – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Controle da qualidade de papéis -  

Generalidades – por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Empresa legal: Exportação e importação para pequenas e médias 

empresas. Parte 4: Depois de comprar e vender, como transportar? 

Que garantias eu tenho? – por Pedro de Toledo Piza (06) 

• Questão pessoal: Busque sua excelência – por Eliana Barbosa (08) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: Quinto 

episódio: Acho que vai chover - por Patrícia Capo (11) 
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• Papeleiro consciente: Equipamento de Proteção Individual (EPI) – 

(15) 

• Gestão total: 5’S -  Programa de qualidade total do século XVIII – 

por Armando Correa de Siqueira Neto (16) 

• Imagem é tudo: Metáforas do marketing – por João Baptista 

Vilhena (18) 

• Indicadores: Carga tributária – por Pedro Vilas Boas (21) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 14 (10,1 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
07_Nosso+Papel_14.pdf       

 

 

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_14.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_14.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 15 – Novembro/Dezembro 2007 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Repassando a Nosso Papel – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Resumo das principais variáveis de controle na 

máquina de papel – por Carlos Henrique Godoy dos Santos (04) 

• Empresa legal: Conhecendo o Simples Federal – por Pedro de 

Toledo Piza (06) 

• Questão pessoal: Gerenciando o estresse – por Eliana Barbosa (08) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel na Formação de Equipes: Sexto 

episódio: Na coletividade, somos todos um! - por Patrícia Capo (10) 
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• Papeleiro consciente: Prevenção de acidentes: Investimento ou 

custo? – por Mauro Braga (15) 

• Gestão total: A visão dos colaboradores sobre a avaliação de 

desempenho – por Armando Correa de Siqueira Neto (16) 

• Imagem é tudo: O paradoxo da experiência – por João Baptista 

Vilhena (18) 

• Indicadores: Papel de imprimir – por Pedro Vilas Boas (22) 

 

Para abrir essa revista de Número 15 (9,6 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

07_Nosso+Papel_15.pdf        

 

 

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 
 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_15.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2007_Nosso+Papel_15.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 16 – Janeiro/Fevereiro 2008 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Para abrir o ano – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Reciclagem do papel. Introdução - por Luigi 

Pepe (04) 

• Questão pessoal: Acordando para a vida – por Eliana Barbosa (07) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel nos Encontros Marcados – Nova 

série - por Patrícia Capo (09) 

• Papeleiro consciente: Um sistema eficaz de gestão de Higiene, 

Saúde e Segurança. Parte 1 – por Joaquim Carlos Ferreira (12) 
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• Gestão total: O desafio da capacitação da “nova geração” – por 

Denize Dutra (15) 

• Empresa perfeita: Cadeia produtiva em foco – por Danilo Campos 

(18) 

• Imagem é tudo: O paradigma da ética – por Dieter Brandt (20) 

• Indicadores: Substituição tributária – por Pedro Vilas Boas (22) 

 

Para abrir essa revista de Número 16 (10,8 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

08_Nosso+Papel_16.pdf         

 

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

 
  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_16.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_16.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 17 – Março/Abril 2008 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Aprenda a aprender – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: Reciclagem múltipla de aparas. Efeitos – por 

Luigi Pepe (04) 

• Empresa legal: Iniciando uma floresta plantada – por Pedro de 

Toledo Piza (08) 

• Questão pessoal: Comunicação eficaz – por Eliana Barbosa (10) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel nos Encontros Marcados! – 

Primeiro episódio: A melancolia está no ar!!!! - por Patrícia Capo, 
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adaptação e criação a partir de obra “Death by meeting” de Patrick 

Lencioni (12)  

• Papeleiro consciente: Um sistema eficaz de gestão de Higiene, 

Saúde e Segurança. Parte 2 – por Joaquim Carlos Ferreira (15) 

• Entrega perfeita: Análise da malha logística – por Danilo Campos 

(17) 

• Imagem é tudo: Marketing lado a lado com a responsabilidade 

social – por Marina Faleiros (19) 

• Indicadores: A conta da energia elétrica. Parte 1 – por Pedro Vilas 

Boas (21) 

 

Para abrir essa revista de Número 17 (10,5 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

08_Nosso+Papel_17.pdf          

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_17.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_17.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 18 – Maio/Junho 2008 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Comunicação em sentidos – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: A importância do histórico da fibra reciclada – 

por Luigi Pepe (04) 

• Empresa legal: Derrubando mitos – por Pedro de Toledo Piza (08) 

• Questão pessoal: A importância da autoestima no trabalho – por 

Eliana Barbosa (11) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel nos Encontros Marcados! – 

Segundo episódio: Perdidos em um mar de perdições! - por Patrícia 
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Capo, adaptação e criação a partir de obra “Death by meeting” de 

Patrick Lencioni (13) 

• Papeleiro consciente: Um sistema eficaz de gestão de Higiene, 

Saúde e Segurança. Parte 3 – por Joaquim Carlos Ferreira (16) 

• Entrega perfeita: Gestão da demanda – por Danilo Campos (18) 

• Indicadores: A conta da energia elétrica. Parte 2 – por Pedro Vilas 

Boas (20) 

 

Para abrir essa revista de Número 18 (11,3 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

08_Nosso+Papel_18.pdf           

 

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_18.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 19 – Julho/Agosto 2008 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Nosso Papel é a mudança – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O tratamento de fibras secundárias – por Luigi 

Pepe (04) 

• Empresa legal: Você conhece a ISO série 14.000? – por Pedro de 

Toledo Piza (08) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel nos Encontros Marcados! – 

Terceiro episódio: Emoções que levam à loucura!!!! - por Patrícia 

Capo, adaptação e criação a partir de obra “Death by meeting” de 

Patrick Lencioni (11) 



50 
 

• Questão pessoal: Falando de marketing pessoal – por Eliana 

Barbosa (14) 

• Papeleiro consciente: Um sistema eficaz de gestão de Higiene, 

Saúde e Segurança. Parte 4 – por Joaquim Carlos Ferreira (16) 

• Entrega perfeita: Otimização de estoques – por Danilo Campos (18) 

• Indicadores: A conta da energia elétrica. Parte 3 – por Pedro Vilas 

Boas (20) 

 

Para abrir essa revista de Número 19 (11,6 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

08_Nosso+Papel_19.pdf            

 

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_19.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_19.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 20 – Setembro/Outubro 2008 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: No caminho... – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O fracionamento de fibras secundárias – por 

Luigi Pepe (04) 

• Empresa legal: Tendências do licenciamento ambiental dos projetos 

de silvicultura – por Pedro de Toledo Piza (08) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel nos Encontros Marcados! – 

Quarto episódio: Milagre das multiplicações (ou perdições?) - por 

Patrícia Capo, adaptação e criação a partir de obra “Death by 

meeting” de Patrick Lencioni (11) 
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• Questão pessoal: O sucesso ao seu alcance – por Eliana Barbosa 

(16) 

• Papeleiro consciente: Um sistema eficaz de gestão de Higiene, 

Saúde e Segurança. Parte 5 - Final – por Joaquim Carlos Ferreira (18) 

• Entrega perfeita: Eficiência logística – por Danilo Campos (20) 

• Informe setorial: International Paper premia os vencedores dos 

concursos de redação e literário (22) 

• Indicadores: A conta da energia elétrica. Parte 4 – por Pedro Vilas 

Boas (25) 

 

Para abrir essa revista de Número 20 (11,4 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
08_Nosso+Papel_20.pdf           

   

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_20.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_20.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 21 – Novembro/Dezembro 2008 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Um mundo diferente – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: A dispersão de contaminantes em fibras 

secundárias – por Luigi Pepe (Arquivo dessa seção apresentado 

abaixo, em separado, por problemas na digitalização original da 

revista em sua integridade) 

• Empresa legal: Crise mundial: Momentos de rever estratégias e 

posições do setor - por Pedro de Toledo Piza (08) 

• Liderança - Aventuras do Zé Pacel nos Encontros Marcados! – 

Quinto episódio: Que venham as reuniões! - por Patrícia Capo, 

adaptação e criação a partir de obra “Death by meeting” de Patrick 

Lencioni (11) 
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• Questão pessoal: Aprenda a gostar do que faz – por Eliana Barbosa 

(15) 

• Gestão total: QI e QE no líder – por Armando Correa de Siqueira 

Neto (17) 

• Entrega perfeita: Planejamento e programação de produção – por 

Danilo Campos (19) 

• Indicadores: A conta da energia elétrica. Parte 5 - Final – por Pedro 

Vilas Boas (21) 

 

Para abrir essa revista de Número 21 (7,7 MB) e o arquivo da seção 

sobre Linha de Produção em separado, clicar nos endereços de 
internet logo abaixo; aproveite para salvar os arquivos dessa revista 

em algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
08_Nosso+Papel_21.pdf  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
08_Nosso+Papel_21.LinhaProducao.pdf  (Arquivo da seção Linha 

de Produção nessa revista 21 – 1,6 MB)                       

           

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 
 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_21.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_21.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_21.LinhaProducao.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2008_Nosso+Papel_21.LinhaProducao.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 22 – Janeiro/Fevereiro 2009 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Na trilha da vida – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O destintamento de fibras secundárias – por 

Luigi Pepe (04)  

• Empresa legal: O desabafo do ambientalista - por Pedro de Toledo 

Piza (08) 

• Liderança – Zé Pacel começa uma nova aventura – por Patrícia 

Capo (12) 

• Questão pessoal: O valor da perseverança – por Eliana Barbosa 

(14) 
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• Gestão total: Sem delegação só há irritação – por J.A. Biscaia (16) 

• Imagem é tudo: Inteligência de mercado – O marketing da vez – 

por Katia Kaskys (20) 

• Indicadores: O ano de 2008 – por Pedro Vilas Boas (22) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 22 (17,1 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

09_Nosso+Papel_22.pdf               

 

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2009_Nosso+Papel_22.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2009_Nosso+Papel_22.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 23 – Janeiro/Fevereiro 2010 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Nosso Papel de volta ao setor – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Linha de produção: O branqueamento de polpas destintadas – por 

Luigi Pepe (04)  

• Gestão total: Conhecendo melhor o universo de metas e resultados 

– por Caroline Machado e Dorian L. Bachmann (08) 

• Liderança – Zé Pacel: Início de mais uma nova aventura...  – por 

Patrícia Capo (12) 
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• Empresa legal: O ambientalista comemora uma vitória, mas a 

dúvida permanece: Ganhei o processo? - por Pedro de Toledo Piza 

(15) 

• Questão pessoal: Concentre-se nos pontos fortes – por Eliana 

Barbosa (17) 

• Indicadores: Série “A conta da energia elétrica” - Correção – por 

Pedro Vilas Boas (19) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 23 (2,8 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

10_Nosso+Papel_23.pdf                

 

 

 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2010_Nosso+Papel_23.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2010_Nosso+Papel_23.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 24 – Março/Abril 2011 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Recomeçar exige atitude positiva – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Radar: Notícias - Saúde, Governo e Economia / E+ (04)  

• Perfil profissional: Pedro W. Stefanini – Lwarcel Celulose (08) 

• Linha de produção: Uma seção verdadeiramente papeleira – por 

Luigi Pepe (12) 

• Sustentabilidade e meio ambiente: A verdadeira prática da 

sustentabilidade – por Umberto Caldeira Cinque (16) 

• Eficiência energética: Um bom negócio para todos – por Mauro 

Donizeti Berni (18) 
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• Gestão total: Segredos da administração eficaz – por Caroline 

Martin (22) 

• Questão pessoal: A culpa é sua – por Thais Santi (24) 

• Vida financeira: Quanto antes, melhor – por Pedro Braggio (26) 

• Quadrinhos - As aventuras do Zé Pacel: O papel da atenção – por 

Luís Augusto; Diego Sauala e Ricardo Nocêra (29) 

 

Para abrir essa revista de Número 24 (5,3 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
11_Nosso+Papel_24.pdf  

ou 

http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/12.

pdf                  

 

 

 

 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2011_Nosso+Papel_24.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2011_Nosso+Papel_24.pdf
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/12.pdf
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/12.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 25 – Maio/Junho 2011 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Um passo importante – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Radar: Notícias - Saúde, Governo e Economia / E+ (04)  

• Perfil profissional: Entrevista Ezequiel Rosende – Projeto ABTCP 

Reciclando Papéis e Vidas – por Caroline Martin (08) 

• Linha de produção: Fontes de fibras para papéis – por Luigi Pepe 

(12) 

• Sustentabilidade e meio ambiente: Por dentro do Novo Código 

Florestal (Parte I) – por Pedro de Toledo Piza (18) 
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• Eficiência energética: O caminho da eficiência energética na fábrica 

– por Mauro Donizeti Berni (18) 

• Vida financeira: Para você poder respirar mais aliviado – por Pedro 

Braggio (26) 

• Quadrinhos - As aventuras do Zé Pacel: Nada de fazer papel de 

bobo – por Luís Augusto; Diego Sauala e Ricardo Nocêra (29) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 25 (2,8 MB), clicar no endereço 
de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 

algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20
11_Nosso+Papel_25.pdf                  

ou 

http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/13.

pdf   

 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2011_Nosso+Papel_25.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2011_Nosso+Papel_25.pdf
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/13.pdf
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/13.pdf
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Revista NOSSO PAPEL – Edição nº 26 – Julho/Agosto 2011 

 

 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Grandes conquistas! – por Patrícia Capo (02) 

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03) 

• Perfil profissional: Entrevista Luís Carlos Jacomo – Voith Paper – por 

Thais Santi (04) 

• Linha de produção: Fibras para papel. Um lance de olhos – por Luigi 

Pepe (08) 

• Sustentabilidade e meio ambiente: O Código Florestal é novo? 

(Parte II) – por Pedro de Toledo Piza (14) 

• Gestão total: Evolução pelos desafios – por Caroline Martin 

entrevistando KCH - Ancobras (18) 
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• Questão pessoal: Equipes de peso requerem líderes à altura – por 

Caroline Martin entrevistando Paulo Araújo (21) 

• Eficiência energética: Eficiência no uso da energia – por Mauro 

Donizeti Berni (24) 

• Vida financeira: Prioridades e premissas – por Mauro Calil (26) 

• Quadrinhos - As aventuras do Zé Pacel: Diálogo diário de segurança 

– por Luís Augusto; Diego Sauala e Ricardo Nocêra (29) 

 

 

Para abrir essa revista de Número 26 (2,8 MB), clicar no endereço 

de internet logo abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em 
algum destino em seu computador:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/20

11_Nosso+Papel_26.pdf                   

ou 

http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/14.

pdf   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2011_Nosso+Papel_26.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter70/2011_Nosso+Papel_26.pdf
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/14.pdf
http://www.revistanossopapel.org.br/edicoes_impressas/14.pdf
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UM MUITO OBRIGADO A TODOS 

 

 

 

Esperamos sinceramente que essa iniciativa para digitalização da 

coleção de edições da Revista Nosso Papel, com apoio e parceria 
da ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, 

possa ter colaborado para resgatar e manter como um patrimônio 
institucional, tecnológico, cultural e setorial toda essa gama de 

criativas reportagens, artigos, entrevistas e tudo mais sobre as 
fábricas, empresas, tecnologias, sistemas de gestão e pessoas desse 

mágico setor.  

Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores, facilitadores e 

leitores por nos incentivar nessa missão e em outras focadas no 
resgate dos fundamentos que levaram o setor brasileiro de base 

florestal, em especial no segmento de celulose e papel, aos sucessos 
em competitividade, logística, ambiência e qualidade que são 

admirados em todo o planeta. 

Posso lhes garantir que foram notáveis as imagens e os textos 

gerados por muitos autores com a criação original de frases, fotos, 
desenhos, quadrinhos e designs nessas edições que estamos 

disponibilizando para conhecimento e leitura de todos vocês da 
sociedade na forma dessas revistas digitalizadas. 
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A todos aqueles que criaram e que orquestraram essa fantástica 

revista NOSSO PAPEL, nossos PARABÉNS e especial MUITO 
OBRIGADO pela competência, criatividade e integração com os 

milhares de leitores, que agora poderão ser multiplicados para muitos 

mais em função dessa disponibilização em mídia virtual e digital. 

          Essa é mais uma das muitas iniciativas da nossa empresa 
Grau Celsius para a criação de um fantástico banco de dados do setor 

de celulose e papel, desde seus tempos pioneiros e históricos de lutas 
até a conquista da almejada competitividade global desse setor. 

 

 

Com humor e imaginação, os conceitos papeleiros da revista Nosso Papel 
continuarão a serem transferidos aos leitores através dessa edição de 

número 70 da Eucalyptus Newsletter 

Ilustrações: Mário Mastrotti 

 

 

Obrigado amigos – aguardem novas surpresas em nosso 
caminho de pavimentar as rotas passadas, presentes e 

futuras do setor brasileiro de base florestal. 
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Brasil – um País com nome de árvore ou uma árvore com nome de País? 

 
 
 

 
 
 

Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a seus leitores, 
com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos 

Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel 
Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br) 

GRAU CELSIUS: Tel.  (51) 99947-5999 
Copyrights © 2016 - 2020 - celso@celso-foelkel.com.br 

 

 
 

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos 
por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados 

para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores. 
 

 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor 
visite: 

http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html 

 
 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus 
Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, bem 
como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html 

 

mailto:webmaster@celso-foelkel.com.br
mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
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Nossa gente e nossas árvores 
 Forças propulsoras do desenvolvimento do setor papeleiro no Brasil 

 

 


