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Disponibilização da Revista ANAVE em Formato Digital
Quase Todas as Edições Lançadas em Formato Papel...
...estão agora disponibilizadas para acesso em formato digital
(PDF) nessa edição da Eucalyptus Newsletter

----------------------------------------------Criação dessa edição especial sobre a Revista ANAVE: Celso Foelkel

Uma realização:

Organizações facilitadoras:

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

Empresas e organizações patrocinadoras:

Fibria

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
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Revista ANAVE em Formato Digital
1973 - 2011
Fantásticos encontros com qualificados amigos e
especialistas, com a história da celulose e do papel no Brasil e
com a geração da competitividade do setor nacional de
produção de celulose e papel e sua comercialização em
mercados globais

A ANAVE foi, e ainda se pode dizer que continua sendo, através de sua sempre
presente Revista ANAVE e da paixão de muitos de seus antigos associados e
dirigentes, uma das melhores e mais tradicionais fontes de informações
empresariais, mercadológicas e tecnológicas sobre o setor de celulose e papel do
Brasil.
A revista foi uma iniciativa da ANAVE - Associação Nacional dos Profissionais de
Venda em Celulose, Papel e Derivados para comunicação e integração com as
partes interessadas da sociedade e do próprio setor celulósico-papeleiro e setores
afins (gráfico, embalagens, etc.). A entidade iniciou suas atividades com a eleição
de sua primeira diretoria em 1970 e já em 1973 lançava sua revista para promover
a integração e a difusão de informações e conhecimentos sobre aspectos relevantes
desse setor: de suas pessoas, mercados, utilizações e tecnologias.
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A primeira edição da revista aconteceu em fevereiro de 1973; depois disso,
dezenas de outros números foram editados e liberados para o público até o início
de 2011, quando a publicação foi descontinuada. Ao total, foram 132 revistas
publicadas no formato papel e que guardam uma infinidade de temas e de
informações fundamentais e históricas para nosso setor de celulose e papel.
Nas palavras do seu último vice-presidente da diretoria executiva, nosso amigo
Valdir Premero, “a ANAVE foi um ponto de encontro sem precedentes. Ela não
tinha, como outras associações de classe, o objetivo de aumentar sua participação,
seu faturamento ou sua representatividade. Era uma associação de profissionais de
vendas e áreas afins, que tinham como objetivos o congraçamento e o crescimento
das pessoas. Por isso, os Cursos, Seminários, Fóruns, Prêmios de Vendedor,
Homenagens Especiais, Torneios... foram essenciais na formação das pessoas que
faziam o dia a dia do setor de celulose, papel e derivados. Nos 45 anos de
atividades da ANAVE tivemos muitas, muitas pessoas mesmo, que passaram pelo
setor e, certamente, a ANAVE foi determinante no crescimento pessoal e
profissional de todas. Lamentavelmente, o mundo mudou ao ponto das empresas
e profissionais não sentirem mais necessidade desse congraçamento... Uma pena e
uma grande perda. Perdeu o setor, perderam as pessoas...”. (Valdir Premero,
2017)
Conheçam mais sobre a ANAVE através da leitura de um de meus Relatos de Vida,
que foi dedicado a essa associação, da qual guardo enormes e prazerosas
recordações:

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter42_ANAVE.pdf
Também produzi um arquivo em PowerPoint, que denominei de “Um Tributo à
ANAVE”, que pode ser conhecido através do endereço a seguir:

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE%20_Um_tributo_2014.pdf
Pela visualização e leitura desses dois arquivos, pode-se entender a importância
que teve essa associação para o setor brasileiro de celulose e papel, bem como era
fundamental a Revista ANAVE como ferramenta desenvolvedora da integração e do
desenvolvimento profissional e relacional das pessoas atuantes e relacionadas ao
setor.
Com a descontinuidade da revista em 2011, seguido do encerramento da ANAVE
como associação em 2014, algo precisava ser feito para se preservar e se resgatar
todo esse enorme patrimônio de conhecimentos e de informações, colocando toda
essa informação em um formato de maior grau de acessibilidade pelas partes
interessadas, além de se procurar garantir a sua perpetuidade.
A revista vinha sendo disponibilizada no formato digital no website da ANAVE antes
da associação encerrar atividades. Isso pode ser observado por alguns dos slides
em nossa apresentação “Um Tributo à ANAVE”. Quando a entidade fez a opção de
se dissolver, considerei que algo precisava ser feito para preservar essa enorme
base de conhecimentos, impedindo que ela se diluísse ao longo do tempo, até ser
completamente esquecida pelas novas gerações. Dessa forma, contatei no devido
tempo, os amigos Theo Borges (presidente da diretoria executiva) e Valdir Premero
(vice-presidente), solicitando que me permitissem perenizar as edições digitais da
revista ANAVE através da inclusão das mesmas em um dos meus websites.
A Revista ANAVE foi um dos maiores patrimônios que pertenceu à ANAVE, porém o
encerramento da entidade não podia significar que ela seria apagada da web e
possivelmente, pouco a pouco das bibliotecas do País. Theo e Valdir foram muito
sensíveis à minha solicitação. As edições que a entidade possuía em formato digital
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foram prontamente disponibilizadas e autorizadas para que se colocassem online.
Algumas outras edições faltantes, ainda não em formato digital, consegui
emprestadas no formato papel com a amiga Gracia Martin, uma das mais ativas e
conhecidas jornalistas da revista e que foi responsável pela redação e pela
coordenação de inúmeros textos e edições da revista. Eu mesmo elaborei a
digitalização e criei os arquivos em pdf dessas revistas e estarei pronto a fazer o
mesmo tão logo possa conseguir os poucos números faltantes para completar a
coleção.
Dessa maneira, essa edição 54 da Eucalyptus Newsletter está colocando para
acesso público todas as edições que conseguimos obter e resgatar no formato
digital, o que corresponde a 124 revistas de um total de 132, ou seja, 94% das
mesmas. Para as oito revistas que ainda faltam, a busca continua. Caso algum de
nossos leitores por acaso possua algumas dessas edições faltantes, solicitamos que
entrem em contato comigo (foelkel@via-rs.net) para que possamos negociar a
cessão por empréstimo das mesmas para digitalização por nossa parte e sob
nossos custos (postais e digitalização). As edições que ainda estão faltantes para
completar a coleção são as seguintes: 19, 22, 23, 25, 26, 32, 38 e 129. Após
digitalização, as revistas emprestadas serão devolvidas.
Portanto, a digitalização e a cessão das revistas em formato digital para colocação
nessa edição da Eucalyptus Newsletter só foi possível graças à colaboração e
autorização de alguns dos dirigentes principais da ANAVE, no momento em que a
associação encerrava suas atividades. Também continuará sendo disponibilizada e
veiculada em mídia digital, graças à colaboração fraterna e voluntária da amiga
Gracia Martin e de outros que possam vir a nos ajudar a finalizar a coleção. Em
especial, pela cessão das oportunidades de compartilhar a revista oficial da ANAVE,
que foi editada durante sua existência, quero agradecer aos amigos Theo Borges e
Valdir Premero, que entendendo a importância de manter viva a associação,
cederam as edições e liberaram sua difusão para a sociedade.
Importante ressaltar que a qualidade da revista se devia tanto à qualidade dos
textos, como à sua perfeita adequação e pertinência ao setor. Dentre os principais
autores, destacaram-se diversos: alguns eram jornalistas, que cuidavam das
entrevistas, reportagens, seções noticiosas e cobertura de eventos, tais como dos
Fóruns de Análise e Ecofóruns; outros eram responsáveis por artigos técnicos sobre
papel, artes gráficas, mercados e competitividade setorial.
Dentre autores jornalistas, ressalto o papel que tiveram alguns(as) deles(as), tais
como: Gracia Martin, Naia Veneranda, Patrícia Paixão, Wilson Azuma, Cristiane Di
Rienzo, Luciana Grili, Renato Larocca, Renata Durães, Fabíola Picozzi, Vívian
Pereira, Natálie Valezi, dentre outros.
Gracia Martin, com certeza, foi a principal autora de textos para a revista,
iniciando-se como redatora na edição 29 e continuando por quase toda a extensão
de tempo e de edições que se seguiram.
Dentre os autores de artigos sobre mercados, relações, papel e usos do mesmo,
foram frequentes os textos dos seguintes amigos, em ordem alfabética de primeiro
nome: Alberto Fabiano Pires; Alcides Lopes Leão; Alfredo Behrens; Alfredo Divani;
Ângela Regina Pires Macedo; Anísio Azzini; Antônio Ortiguella; Assunta Napolitano
Camilo; Beatriz Redko; Bóris Tabacof; Caetano Labbate; Caio Coube; Carlos
Farinha e Silva; Célio Robusti; Celso Foelkel; Ciro Torcinelli de Toledo; Clayrton
Sanchez; Daltro Lopes de Souza; Edison da Silva Campos; Fábio Arruda Mortara;
Fernando Franzoni; Horácio Cherkassky; Jahir de Castro; Jeives Bastos Aragão;
Joelmir Betting; José Carlos de Castro Rios; Kurt Schaefer; Luiz Carlos Borges;
Marcello Lettiere Pilar; Maria Luiza Ottero D'Almeida; Mário Caramillo Neto; Mário
Parmigiani Jenschke; Mauro Cerchiari; Murilo Ribeiro Araújo; Nelson Barboza Leite;
Neuvir Colombo Martini; Neyde Rosa Bonfiglioli; Nilson Cardoso; Osmar Elias Zogbi;
Paulo Bastos Cruz Filho; Paulo Peres; Paulo Petterle; Peter Rohl; Raul Calfat;
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Roberto Barreto Leonardos; Rod Young; Sérgio Kilpp; Sérgio Márnio Gandra Vaz;
Sérgio Rossi Filho; Thomaz Lowenthal, dentre outros tantos mais.
A revista surgiu simples e foi aos poucos se enriquecendo de colunas, seções,
artigos e entrevistas. Algumas das seções foram históricas, até mesmo épicas,
como: Memórias do Setor, Papel na História, Coberturas dos Fóruns de Análise,
Entrevistas com Personalidades do Setor, Coberturas das Premiações Anuais,
Reportagens de Capa, Editoriais, Cartas, Crônicas, Pontos de Vista, Eventos,
Clipping e Notícias de Sócios e do Setor.
Com as mudanças constantes de grupos editoriais que colaboravam na redação e
edição, as seções iam paulatinamente sendo ajustadas aos momentos do setor e da
associação. Cito algumas dessas seções, principalmente as que me chamaram a
atenção pela qualidade e efetividade na comunicação: Linha Direta; Venda Mais;
Mundo dos Negócios; Coisa Nossa; Entre Aspas; Produção Gráfica; Nosso Papel;
Design e Designers; Legislação; Espaço Virtual; Mídia Impressa; Pontos de Vista;
Artigos RISI; Pena, Pincel e Cordel; Perfil; ANAVE em Ação; ANAVE Report; Guias
de Produtos e Serviços, dentre outras tantas mais.
Quando entrei em contato com a amiga Gracia Martin para resgatar algumas
edições da revista que me faltavam, pedi que me enviasse algumas palavras na
forma de um depoimento sobre seus anos de ANAVE e sobre a Revista ANAVE, que
resultou no texto a seguir, pelo que muito agradeço:
“Conheci a ANAVE, então Associação Nacional dos Homens de Venda em Celulose,
Papel e Derivados, em fins da década de 70, quando estava deixando a SAMAB
Distribuidora e fui convidada pelo diretor secretário da Associação, Sr. Werner
Klaus Bross, para ocupar o cargo de secretária executiva. Em pouco tempo, já
estava muito interessada em saber mais sobre a Revista ANAVE, pois estudava
Comunicação Social. Lá dei meus primeiros passos no jornalismo. Desde os tempos
do composer e da fotocomposição. Passei pela revisão, redação e cheguei à
editoração da revista. Nos anos 70 e início da década de 80, o perfil era de uma
revista de agremiação, com ênfase para as atividades sociais e culturais, bem como
para o incentivo à profissão de vendedor. A consolidação desta publicação com foco
em mercados e negócios relativos à celulose, papel e afins veio pouco a pouco. A
entidade mudou de denominação e passou a se chamar Associação Nacional dos
Profissionais de Vendas em Celulose, Papel e Derivados. O perfil editorial começou
a ser alinhado com o conteúdo programático dos Fóruns de Análise do Mercado de
Celulose, Papel e Artes Gráficas, que eram promovidos anualmente pela ANAVE. As
edições especiais, com cobertura desses eventos eram referência para análises e
estudos. O conteúdo permitia compreender o mercado, tendências e perspectivas.
O Projeto Memória do Setor, que registrou o depoimento pessoal dos pioneiros da
indústria brasileira de celulose e papel, como o do empreendedor Max Feffer,
também merece destaque na história desta revista. Tantos outros fatos poderíamos
rememorar, mas vamos parar por aqui, porque quem tiver interesse em conhecer
mais detalhes poderá ver as edições aqui disponibilizadas. É muito gratificante fazer
parte desta história. Orgulho em especial pelas edições publicadas durante o
período em que a G Martin Comunicação e Marketing (2005 a 2007), minha
empresa, foi integralmente responsável pela publicação e eu diretora responsável.
Meu reconhecimento a todos, que integraram a Associação, infelizmente hoje não
mais ativa: fundadores, diretores, associados, simpatizantes, ex-funcionários, todos
muito fizeram pela ANAVE.” (Gracia Martin, 2017).
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Tão logo eu iniciei o processo de inserção das revistas nessa edição, tive o cuidado
de abrir cada edição para ler e visitar seus conteúdos. Com isso, eu comecei então
a relembrar e a me surpreender com as coisas maravilhosas que elas contêm.
A primeira delas consiste nos temas, hoje históricos, de épocas passadas, que são
muito similares em termos de desafios e conquistas àqueles que vivemos hoje – ou
seja, o setor brasileiro de celulose e papel já encarava e resolvia problemas que já
desafiavam e continuam a ter desdobramentos em novos desafios até os dias
atuais. A locomotiva celulósico-papeleira continua sua rota, mas é sempre bom
lembrar os dias de desafios e conquistas que já passaram.
A segunda coisa, muito emocionante por sinal, são os encontros com as palavras,
escritas e fotos de pessoas do setor. Ao folhear as revistas passadas, as figuras e
até mesmo suas vozes e expressões ressurgem em nossas memórias – uma
sensação imensurável de respeito e amizade. Algumas dessas pessoas já nos
deixaram, outras já não vemos há décadas ou anos. Ao rever suas fotos e textos
nos emocionamos por identificar tantos amigos com suas ideias, pensamentos,
sonhos e conquistas. É definitivamente um privilégio estar criando esse banco
digital e público de revistas, que não é apenas de cópias digitalizadas, mas de
história, amizades e realizações de gente amiga – e de nosso setor também, por
extensão.
Na ANAVE conheci, li, ouvi sobre e colaborei com pessoas notáveis que se
dedicaram como poucos a esse processo de integração e desenvolvimento das
pessoas do setor. Diversas delas se mostraram ícones tanto na ANAVE como na
ABTCP, na ANFPC, na BRACELPA, dentre outras. Não posso deixar de mencionar
algumas, que aparecem constantemente nas edições dessas revistas ANAVE, com
as quais meu relacionamento profissional e institucional caminhou em
concomitância por diversos momentos, e com as quais cultuamos juntos propósitos
similares de cooperação para o desenvolvimento do setor de celulose e papel.
Sei muito bem que ao se nominar pessoas, correrei o risco de me esquecer de
algumas, mas não posso ficar omisso e não relacionar aquelas que fizeram parte da
minha história profissional bem como da história de sucesso do setor brasileiro de
celulose e papel. Dessa forma, se eu me esquecer de algum nome, peço aos
amigos que me avisem, pois a facilidade dos arquivos digitais é que eles podem ser
facilmente atualizados e corrigidos.
A todos esses amigos, alguns presentes até hoje em minha memória e
relacionamento humano, e a muitos outros mais, alguns que não conheci
pessoalmente (apenas pela leitura da revista), outros dos quais já não me recordo
tanto pela distância do tempo, manifesto minha admiração pelo que fizeram pela
ANAVE, pela Revista ANAVE e pelo setor brasileiro de celulose e papel.
Dentre os anaveanos (associados diretos e colaboradores) que fizeram parte dessa
rica história, destaco em ordem alfabética de primeiro nome, alguns ícones do setor
para serem lembrados e sempre reconhecidos pelo nosso setor: Abel Pinto Ribeiro
Filho; Adhemur Pilar Filho; Agenor Gonzaga César; Alberto Fabiano Pires; Alberto
Mori; Aldo Sani; Alejandro Jimmy Campbel; Alfred Freund; Alfredo Behrens; Alfredo
Weiszflog; Alfried Plöger; Ângela Regina Pires Macedo; Anna Lúcia Mourad; Antônio
Carlos de Vasconcelos Valença; Antônio Maciel Neto; Armando Mesquita; Aureliano
Ieno Costa; Beatriz Vera Pozzi Redko; Benjamin Solitrenick; Bóris Tabacof; Caetano
Labbate; Carlos Alberto Bifulco; Carlos Alberto Farinha e Silva; Carlos Gallo Neto;
Carlos Lira Aguiar; Carlos Pontinha Pereira; Cézar Thomé; Ciro Torcineli Toledo;
Cláudio Henrique Pires; Cláudio Löbl; Cláudio Salce; Cláudio Vieira; Cláudio Vieira
de Souza; Clayrton Sanches; Clóvis Brito Villela; Cristina Monteiro; Cristina Varella;
Dante Ramenzoni; Donald da Mota; Edgard Avezum; Elizabeth de Carvalhaes;
Eraldo Sul Brasil Merlin; Érico Ébeling; Fábio Arruda Mortara; Fernando Franzoni;
Fernando Sucena Rasga; Francisco Bosco de Souza; Francisco Ribas; Francisco
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Saliba; Gabriel José; Gastão Estêvão Campanaro; Gentil Godtsfriedt Filho; Geraldo
Ferreira; Hamilton Terni Costa; Helder Kanamaru; Heitor Luiz Vilella; Helder
Kanamaru; Heloisa Dórea; Horácio Cherkaskky; Horácio Lafer Piva; Jahir de Castro,
Jair Padovani; Jamil Nicolau Aun; Jeives Bastos Aragão; John Warren; Jorge
Marques Leandro; José Bignardi; José Carlos Bim Rossi; José Carlos Leone; José
Carlos Pisani; José Luciano Penido; José Oscival dos Santos; Josmar Verillo; Joviano
Felice; Kurd Riecken; Lino Di Piero Júnior; Luiz Cornachioni; Luiz Fernando Gomes
Franco; Luiz Fernando Madella; Luiz Kaufmann; Luiz Otávio Mota Valadares; Manuel
Vieira Gouveia; Marcello Pilar; Marcelo Castelli; Marco Fábio Ramenzoni; Maria Célia
Furtado; Mário César Martins de Camargo; Mário Higino Leonel; Mário Fittipaldi;
Mário Parmigiani Jenschke; Maurício Costa Porto; Maria Luiza Otero d’Almeida;
Mauro Antônio Cerchiari; Max Feffer; Max Schrappe; Máximo Pacheco; Miguel
Lafer; Miguel Sampol Pou; Milton Pilão; Murilo Passos; Murilo Ribeiro de Araújo;
Nelson Barboza Leite; Nelton De Zorzi; Nestor de Castro Neto; Neuvir Colombo
Martini; Nilson Mendes Cardoso; Odair Alonso Garcia; Oreste Oswaldo Bonfanti;
Osmar Elias Zogbi; Otávio Pontes; Ovídio Sallada; Pascoal Spera; Patrick Nogueira;
Paulo Bastos Cruz Filho; Paulo Jorge Engelberg; Paulo Roberto Petterle; Paulo
Sérgio Peres; Paulo Vieira; Pedro Piva; Pedro Vilas Boas; Peter Rohl; Pieter W.
Prange; Plínio Aidar; Raphael Rios; Raul Calfat; Renato Larocca; Roberto Barreto
Leonardos; Roberto Nicolau Geha; Rogério Ziviani; Ronaldo Algodoal Guedes
Pereira; Ronaldo Duarte Silva; Rubens Bambini Júnior; Rubens Garlipp; Rui Brandt;
Ruy Haidar; Sadi Carlos de Oliveira; Sarkis Aprahamian; Sérgio Alves; Sérgio
Amoroso; Sérgio Kilpp; Sérgio Luiz Canela; Sérgio Márnio Gandra Vaz; Sheik
Rashid; Sílvio Rachid; Simon Kennedy; Simone Nagai; Theodolindo “Theo” Borges;
Thomaz Lowental; Túlio César Reis Gomes; Umberto Caldeira Cinque; Valdir
Premero; Valentim Irineu Suchek; Vanderson Vendrame; Vicente Amato Sobrinho;
Walter Rizzi; Walter Rudi Christmann; Walter Zarzur Derani – dentre tantos outros
mais...
A todos, compartilho minha admiração por tudo que fizeram de bom para esse
setor e pela ANAVE, a maioria de forma voluntária, dedicada e determinada.
Aos amigos Theo Borges e Valdir Premero, o meu muito obrigado e o de todos os
admiradores do setor pela oportunidade de disponibilizar a revista da entidade à
sociedade.

Theo Borges e Valdir Premero
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Jornalista e editora Gracia Martin

Sendo assim meus caros amigos, aproveitem e tirem todo o proveito
mercadológico, empresarial, setorial, técnico e histórico possível dessa revista que
lhes está sendo oferecida, algo que me enche de orgulho por estar realizando.

Aproveito ainda a oportunidade para elencar artigos e diversas participações que
tive na Revista ANAVE, com textos de minha autoria. Dessa forma, sinto-me com
partícipe e parte dos feitos da revista e dessa maravilhosa associação.

Artigos, palestras e arquivos relacionados à atuação de Celso Foelkel junto
à Revista ANAVE:
Como administrar o consumo de energia, água e outros insumos. C. Foelkel.
29º Fórum de Análise do Mercado de Celulose, Papel e Indústria Gráfica.
Apresentação em PowerPoint: 39 slides. (2004)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.pdf

Ecoeficiência e ruptura tecnológica. C. Foelkel. Revista ANAVE 115: 32 - 33.
(2004)
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/2004_Anave_Ruptura+Tecnologica
.pdf

A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose. C. Foelkel.
Revista ANAVE 107: 22-25. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_ANAVE_Realidade_florestal.pdf
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A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose. C. Foelkel. 27º
Fórum de Análise do Mercado de Celulose, Papel e Indústria Gráfica. Apresentação
em PowerPoint: 36 slides. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2002_ANAVE_Questao_florestal.pdf

Semeando o futuro. São Paulo abriga reunião florestal da FAO. C. Foelkel.
Revista ANAVE 86: 44 - 45. (1999)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1999_ANAVE_Semeando+futuro.pdf

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 1. C. Foelkel.
Revista ANAVE 82: 26 - 29. (1998)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_01.pdf

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 2. C. Foelkel.
Revista ANAVE 84: 23 - 26. (1998)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_02.pdf

Florestas do amanhã. C. Foelkel. Revista ANAVE 75: 36 - 42. (1996)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE_Floresta_Amanha.pdf

Uma nova visão ambiental. C. Foelkel. Revista ANAVE 69: 17 - 19. (1994)
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/1994_Anave_Visao+Ambiental.pdf
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Finalmente, a Revista ANAVE para vocês:

Essa edição da Eucalyptus Newsletter lhes oferece a oportunidade de ter acesso
através da internet a uma coleção de revistas de forma simples, direta, amigável e
com máxima simplicidade. Desde que a internet esteja disponível, você poderá
navegar em quase todas as revistas ANAVE desde que esteja com esse nosso
arquivo disponibilizado em seu computador. Portanto, desfrutem desse privilégio...
Sigam então a maior parte das edições da Revista ANAVE, a partir da
Edição de Número 001.
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REVISTA ANAVE: Ano I - Edição 001 - Fevereiro de 1973

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial (02)
• Atualidades – Padronização de embalagens (04)
• Artigo: O desenvolvimento da tecnologia de papel na indústria brasileira – por
Abel Pinto Ribeiro Filho (06)
• Artigo: Marketing – Uma fase do processo de produção – por Ewaldo Engler (17)
• Reportagem: Primeiro Seminário de Distribuição de Papel (22)
• Reportagem: ANAVE entrega certificados (23)
• Noticioso: Falta de papel nos EEUU prevista para 1973 (25)

Para abrir ou baixar essa Edição 001, 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+Newsletter54/001_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano I - Edição 002 - Abril de 1973

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial (02)
• Mercado (03)
• Artigo: Marketing – Papel – Uma indústria de base em expansão – Parte I (04)
• Reportagem: Consumo de papel e celulose (08)
• Noticioso: Produção de papel nos Estados Unidos (10)
• Reportagem: Presidente da NPTA – National Paper Trade Association visita o
Brasil (12)
• Reportagem: Embalagens – A luta da sacola contra o embrulho – por Francisco
Alberto Madia de Souza (14)
• Tempo, capital do vendedor (16)
• Noticiário (18)
• Balanço (20)
Para abrir ou baixar essa Edição 002, 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+Newsletter54/002_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano I - Edição 003 - Junho de 1973

Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice (01)
Editorial (02)
Prestação de contas – por Ciro Torcineli Toledo (03)
Artigo: Marketing – Papel – Uma indústria de base em expansão – Parte II (04)
Artigo: Como fazer uma análise de vendas (09)
Curso: A importância da qualidade do papel na indústria de transformação (17)
Noticiário (17)
Novos sócios (18)
Atividades do conselho (20)

Para abrir ou baixar essa Edição 003, 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+Newsletter54/003_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano I - Edição 004 - Agosto de 1973

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial (02)
• Artigo: O mercado global. Apesar das dimensões, as iniciativas são sempre locais
– por J. Fortes de Vasconcelos (03)
• Artigo: Escassez de papel: como aconteceu, como afetará as impressoras (05)
• Reportagem: 4º Congresso ConLatinGraf reunirá no País 600 empresários gráficos
latino-americanos (09)
• Noticiário (12)
• Notícias da ANAVE (18)
• Novos sócios (20)

Para abrir ou baixar essa Edição 004, 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+Newsletter54/004_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano I - Edição 005 - Outubro de 1973

Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice (01)
Editorial (02)
Artigo: Fibra curta no mercado nacional – por Ciro T. Toledo (03)
Artigo: Produção nacional 1972 – Papel e celulose (05)
Artigo: Brasil: consumo per capita – por Ciro T. Toledo (07)
Reportagem: Pirahy inicia nova fase de expansão (09)
Artigo: Leasing – por Irene Tatini (11)
Artigo: Relações humanas - por Antônio Carlos Clemente de Souza (13)
Noticiário (14)
Notícias da ANAVE (17)
O porquê da existência da ANAVE (18)
Novos sócios (20)

Para abrir ou baixar essa Edição 005, 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+Newsletter54/005_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano I - Edição 006 - Dezembro de 1973

Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice (01)
Editorial (02)
Artigo: O valor do que já era (03)
Reportagem: Nasce uma campanha para reaproveitamento do papel (07)
Noticioso: Os bons empregos dos próximos quinze anos (08)
Artigo: Papel – O objetivo durável da civilização (11)
Noticioso: VI Convenção Anual da ABCP (15)
Artigo: Do zero ao sucesso – por Silas A. Monteiro (19)
Artigo: Homens de venda – Seu papel – por Carlos A. Pedroso (19)
Noticiário (20)
Notícias da ANAVE (24)
Novos associados (25)

Para abrir ou baixar essa Edição 006, 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+Newsletter54/006_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano II - Edição 007 - Fevereiro de 1974

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial (02)
• Artigo: A situação do suprimento do papel – Tradução por Roberto B. Leonardos
(03)
• O mercado de papel nos EEUU (07)
• Artigo: Papelão ondulado – A embalagem sob medida (10)
• Noticioso: Recessão mundial pode afetar o Brasil (11)
• Noticioso: Modomsjo e Battistela dão os primeiros passos para implantação da
maior indústria de celulose na América Latina (12)
• Reportagem: Klabin leva progresso ao nordeste com a PONSA (13)
• Noticiário (14)
• Notícias da ANAVE (18)
• Novos associados (20)
Para abrir ou baixar essa Edição 007, 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+Newsletter54/007_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano II - Edição 008 - Abril de 1974

Conteúdo principal:

•
•
•
•
•
•
•
•

Índice (01)
Editorial (02)
Artigo: Quando a tinta não seca – por Joaquim Pires Teixeira B. Netto (03)
Artigo: Nascimento, vida e morte da sociedade anônima – por Irene Tatini (07)
Artigo: Workshops – por Maria Aparecida dos Santos Ribeiro (11)
Reportagem: Visita à Impressora Paranaense S.A. (13)
Noticiário (15)
Notícias da ANAVE (17)

Para abrir ou baixar essa Edição 008, 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+Newsletter54/008_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano II - Edição 009 - Agosto de 1974

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial (02)
• Artigo: A crise da economia mundial e seus reflexos no Brasil – por Joelmir
Betting (03)
• Artigo: Papel mais caro, papel mais escasso? Por quê? – por Abel P. Ribeiro Filho
(05)
• Artigo: Reflexos da crise de papel na imprensa do Reino Unido (07)
• Noticiário (09)
• Notícias da ANAVE (17)
• Novos associados (18)
• Relação dos fabricantes de papel e celulose no Brasil (19)

Para abrir ou baixar essa Edição 009, 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+Newsletter54/009_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano II - Edição 010 - Outubro de 1974

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Reportagem: A nova diretoria da ANAVE (02)
• Artigo: Territorial de vendas – por Ciro T. Toledo (03)
• Noticioso: Posse das diretorias do Sindicato e Associação de Papel e Celulose (06)
• Artigo: População mundial (08)
• 500 maiores empresas: setores de celulose, papel e artes gráficas (10)
• Artigo: Inflação e mercado de consumo (12)
• Reportagem: Posse da diretoria do Sindicato da Indústria de Papel e Celulose da
Guanabara (15)
• Noticiário (17)
• Notícias da ANAVE (20)
• Novos associados (20)
Para abrir ou baixar essa Edição 010, 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+Newsletter54/010_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano III - Edição 011 - Outubro de 1975
Conteúdo principal:
• Editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Reportagem: Chile – Novembro 75 – 5º CoLatinGraf (05)
• Noticioso: Porque o copo de papel? (06)
• Reportagem: Intranquilidade no setor gráfico (08)
• Reportagem: Agassete (10)
• Noticioso: VIII Convenção Anual da ABCP – Semana do Papel 1975 (11)
• Artigo: Reflorestamento, prioridade nacional (12)
• Reportagem: Cartão de Natal: Indústria em expansão (15)
• Noticioso: ANAVE promove curso sobre “Integração e Vendas” (20)
• Notícias da ANAVE (20)
• Reportagem: Papéis Madi - 56 anos de papel (22)
• Artigo: Bambu da Amazônia poderá ser nova fonte para a indústria papeleira (24)
• Noticioso: Papel e celulose: comportamento da indústria em 1974 (26)
• Informação (28)
• Artigo de opinião: O pássaro não pode voar se não tem asas – por Neyde Rosa
Bonfigliori (30)

Para abrir ou baixar essa Edição 011, 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+Newsletter54/011_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano III - Edição 012 - Dezembro de 1975

Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial (03)
Diretoria e conselho da ANAVE (04)
Poema: Que papel representa o papel? – por Theo de Barros (05)
O copo de papel? (06)
Noticioso: ANAVE promove (08)
Noticioso: VIII Convenção Anual da ABTCP (10)
ABIGRAF (11)
Artigo: Histórico e técnica da filigranagem dos papéis - por E. Emery (15)
Noticioso: Escola SENAI “Theobaldo de Nigris” (20)
Noticioso: Indústrias de Papel Simão – Meio século de desenvolvimento (22)
Encontro e Informação (23)
Artigo: Dois pontos de um olhar – por Neyde Rosa Bonfiglioli (30)

Para abrir ou baixar essa Edição 012, 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+Newsletter54/012_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano III - Edição 013 – Abril/Maio de 1976

Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial (03)
Diretoria e conselho da ANAVE (04)
Eleições da ANAVE (05)
I Fórum de Análises do Mercado de Celulose, Papel e Artes Gráficas (07)
Noticioso: Curso Análise de Formulários (13)
Noticioso: A grande virada da Scheliga (15)
CICEPLA (21)
Informação (22)
Noticioso: O papel no Governo (24)
Noticioso: Escola SENAI “Theobaldo de Nigris” (27)
Ponto de Vista: Consciência ecológica – por Neyde Rosa Bonfiglioli (30)

Para abrir ou baixar essa Edição 013, 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+Newsletter54/013_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano III - Edição 014 – Junho/Julho de 1976

Conteúdo principal:
• Editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Artigo: Mercado de exportação de celulose e papel (05)
• Artigo: Sofisticação dos métodos de impressão – por Sérgio Vay (05)
• Noticioso: Reflorestamento – Programa de madeira para atendimento do Plano
Nacional de Papel e Celulose (15)
• CICEPLA (18)
• Noticioso: Normalização técnica para comercialização correta (21)
• Noticioso: Mercado ALALC para a indústria de artes gráficas (24)
• Artigo: A indústria de papelão ondulado no Brasil – por Mário Parmigiani Jenschke
(27)
• Artigo: Embalagem – Mercado nacional em desenvolvimento – por Manuel Vieira
(31)
• Artigo: Administração de empresas – Problemas e soluções – por Elazier Barbosa
(35)
• Informação e livros (41)
• Ponto de Vista: Nos intervalos da palavra – por Neyde Rosa Bonfiglioli (30)
Para abrir ou baixar essa Edição 014, 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+Newsletter54/014_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano III - Edição 015 – Agosto/Setembro de 1976

Conteúdo principal:
• Editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Artigo: Mercado nacional de celulose e papel – por Marcello Pilar (05)
• Artigo: Reflorestamento, ecologia e economia – por Athos de Santa Tereza
Abilhos (17)
• Noticioso: Conheça o Brasil através dos calendários de bolso (22)
• Artigo: Marketing – A palavra mágica – por Rafael Martim Rios (26)
• Notas da ANAVE (29)
• Informação (30)
• Ponto de Vista: Atrás da superfície – por Neyde Rosa Bonfiglioli (30)

Para abrir ou baixar essa Edição 015, 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+Newsletter54/015_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano III - Edição 016 –

Outubro/Dezembro de 1976

Conteúdo principal:
• Editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Mensagem do presidente (05)
• Artigo: Tendências recentes em tecnologia de fabricação de papel e sua influência
na indústria gráfica do Brasil – por Wolfgang G. Glasser (07)
• Noticioso: IX Congresso Anual da ABCP – Semana do Papel 1976 (15)
• Noticioso: II Fórum de Análises do Mercado de Celulose, Papel e Artes Gráficas
(17)
• Informação (18)
• Artigo: Conscientização da qualidade – por Walter dos Santos (21)
• Ponto de Vista: Cultura não deve ser um privilégio... – por Neyde Rosa Bonfiglioli
(30)
Para abrir ou baixar essa Edição 016, 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+Newsletter54/016_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IV - Edição 017 – Janeiro/Fevereiro 1977

Conteúdo principal:
• Editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Artigo: Considerações sobre os sacos kraft multifolhados para farinha de trigo –
por José Carlos de Castro Rios (07)
• Noticioso: O Grupo Suzano Feffer homenageia os clientes do ano (12)
• Noticioso: ECT adia os prazos para envelopes padronizados (14)
• Artigo: Reflorestamento. Imperativo de segurança nacional – por Affonso
Armando de Lima Vitule (15)
• Noticioso: Foroni e seus 50 anos de manufaturados (18)
• Informação (20)
• Artigo: Problemas administrativos na indústria gráfica – por Peter Rohl (22)
• Quanto vale o seu quadro (28)
• Livros (29)
• Ponto de Vista: Harmonia – por Neyde Rosa Bonfiglioli (30)
Para abrir ou baixar essa Edição 017, 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+Newsletter54/017_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IV - Edição 018 – Março/Abril de 1977

Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial (03)
Diretoria e conselho da ANAVE (04)
Artigo: China: berço do papel e da imprensa (05)
O mais antigo pedaço de papel (09)
Artigo: Controle de qualidade na indústria gráfica – por Antônio Ortiguella (12)
Informação (22)
Artigo: A psicologia na empresa – por Sonia Letayf Lipszic (25)
Pena, pincel e cinzel: Aldo Cláudio Fellipe Bonadei (30)
Livros (33)
Ponto de Vista: Que importância tem isso? – por Neyde Rosa Bonfiglioli (34)

Para abrir ou baixar essa Edição 018, 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+Newsletter54/018_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IV - Edição 019
Até o presente momento não conseguimos obter o arquivo digital e tampouco a
revista ANAVE no formato em papel para essa edição de número 19.
Caso você leitor dispuser dessa edição e quiser nos emprestar para que possamos
completar nossa coleção, por favor, entrar em contato com foelkel@via-rs.net para
os arranjos desse empréstimo e posterior devolução de seus materiais, após
digitalização por nossa parte.
Cuidaremos da digitalização com a máxima atenção para preservar a integridade de
sua revista e estaremos muito agradecidos por sua ajuda compartilhando os seus
arquivos e revistas.
Para baixar essa Edição 019 – QUANDO DISPONÍVEL -

AGUARDEM

30

REVISTA ANAVE: Ano IV - Edição 020+021 - 1977
Conteúdo principal:
• Editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Artigo: A embalagem de papel e seu futuro (Mercadologia do papel para
embalagem) – por José Carlos de Castro Rios (05)
• Reportagem: Copos de papel – higiene e segurança (11)
• Reportagem: SENAI – Formatura de técnicos de artes gráficas (14)
• Artigo: Controle ambiental – por Paulo Bastos Cruz Filho (16)
• Informação (20)
• Com a palavra o Dr. Horácio Cherkassky (23)
• Artigo: Necessidade de aprimoramento técnico na utilização do papel – por
Antônio Ortiguella (28)
• Pena, pincel e cinzel: Luiz Antônio Büller Souto (34)
• Livros (37)
• Ponto de Vista: Fronteiras de concreto – por Neyde Rosa Bonfiglioli (38)
Para abrir ou baixar essa Edição 020+021, 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+Newsletter54/020+021_Revista+ANAVE
.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IV - Edições 022 e 023
Até o presente momento não conseguimos obter os arquivos digitais e tampouco as
revistas ANAVE no formato em papel para essas edições de números 22 e 23.
Caso você leitor dispuser dessas edições em formato papel e quiser nos emprestar
para que possamos completar nossa coleção em formato digital, por favor, entrar
em contato com foelkel@via-rs.net para os arranjos desse empréstimo e posterior
devolução de seus materiais, após digitalização por nossa parte.
Cuidaremos das digitalizações com a máxima atenção para preservar a integridade
de suas revistas e estaremos muito agradecidos por sua ajuda compartilhando os
seus arquivos e revistas.

Para baixar essas Edições 022 e 023 – QUANDO DISPONÍVEIS -

AGUARDEM
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REVISTA ANAVE: Ano IV - Edição 024
Conteúdo principal:
• Índice e editorial (03)
• Cartas e diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Noticioso: Iniciam-se em 19 de março de 1979 os cursos da ANAVE (07)
• Noticioso: Dia universal do homem de venda (09)
• Artigo: Evolução do mercado de produtos de consumo massivo medida pela
demanda de cartões para embalagens individuais (10)
• Noticioso: Semana Tecnológica de Artes Gráficas assume caráter internacional
(12)
• Noticioso: Situação do mercado nacional de papel e celulose (15)
• Tilibra – 50 anos (24)
• CICEPLA (27)
• Livros (31)
• Pena, pincel e cinzel: Osmar Fonseca (32)
• Ponto de Vista: Lembra-te que é um ser humano! – por Neyde Rosa Bonfiglioli
(34)
Para abrir ou baixar essa Edição 024, 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+Newsletter54/024_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Edições 025 e 026

Até o presente momento não conseguimos obter os arquivos digitais e tampouco as
revistas ANAVE no formato em papel para essas edições de números 25 e 26.
Caso você leitor dispuser dessas edições em formato papel e quiser nos emprestar
para que possamos completar nossa coleção em formato digital, por favor, entrar
em contato com foelkel@via-rs.net para os arranjos desse empréstimo e posterior
devolução de seus materiais, após digitalização por nossa parte.
Cuidaremos das digitalizações com a máxima atenção para preservar a integridade
de suas revistas e estaremos muito agradecidos por sua ajuda compartilhando os
seus arquivos e revistas.

Para baixar essas Edições 025 e 026 – QUANDO DISPONÍVEIS -

AGUARDEM

34

REVISTA ANAVE: Ano V - Edição 027+028
Conteúdo principal:
• Índice e editorial (03)
• Diretoria e conselho da ANAVE (04)
• Noticioso: ANAVE ano 10 (05)
• Noticioso: V Fórum de Análises do Mercado de Celulose, Papel e Artes Gráficas
(09)
• Artigo: Situação atual e perspectivas futuras do setor de celulose no Brasil – por
Paulo Roberto Domingues (11)
• Artigo: Alternativas para incremento na oferta de fibras secundárias – por Jorge
Maurício Pires Gomes (13)
• Artigo: O enfoque do fabricante reciclador – por Dante Ramenzoni (17)
• Artigo: O desenvolvimento de tecnologia de papéis e cartões brancos contendo
fibras secundárias – por Sílvia Bugajer (19)
• Artigo: O cenário de produção e demanda nos anos 80, visto pelo exportador de
celulose – por Abílio dos Santos (21)
• Artigo: O futuro para os caderneiros – por Henrique Nathanael Coube (28)
• Artigo: Fabricante não integrado e integrado que passou a integrado – por
Abrahão Zarzur (31)
• Artigo: Revistas (Publicações): prognósticos para a década de 80 – por Stélio
Campos (33)
• Artigo: Livros: perspectivas dos editores – por Wander Soares (35)
• Artigo: Formulários contínuos – o desafio da informática – por José Euci Correia
Lima (37)
• Artigo: Embalagens (Cartuchos e Envoltórios). Dinâmica das inovações – por João
Fábio Serapião (39)
• Artigo: Aspirações dos convertedores de sacos multifolhados de papel – por Emílio
de Robert Divani (49)
• Livros (51)
• Pena, pincel e cinzel – Otávio Guersoni (52)
• Ponto de Vista: A coragem – por Neyde Rosa Bonfiglioli (54)
Para abrir ou baixar essa Edição 027+028, 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+Newsletter54/027+028_Revista+ANAVE
.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano V - Edição 029
Conteúdo principal:
• Índice, expediente e diretoria executiva da ANAVE (03)
• Editorial (04)
• Noticioso: VI Fórum de Análises do Mercado de Celulose, Papel e Artes Gráficas –
A conquista de uma nobre posição – por Carlos Gomes (05)
• Palestra VI Fórum: Reflexões do tempo por nós vivido – por Oreste Oswaldo
Bonfanti (06)
• Palestra VI Fórum: Reflexos positivos – por José Maria Marin (08)
• Palestra VI Fórum: A verdadeira dimensão do Brasil – por José Clemente de
Oliveira (10)
• Palestra VI Fórum: Nossa real posição – por Benjamin Solitrenick (14)
• Palestra VI Fórum: Um grande avanço nos recursos florestais – por Pieter W.
Prange (20)
• Palestra VI Fórum: Um problema sem precedentes históricos – por Paulo Bastos
Cruz Filho (26)
• Palestra VI Fórum: O limiar de uma nova etapa – por Raphael Rios (30)
• Palestra VI Fórum: Novas fontes alternativas – por Fernando de Souza Camargo
(38)
• Palestra VI Fórum: O papel higiênico como fator de status – por Alfredo
Weiszflog (44)
• Palestra VI Fórum: A sofisticação em benefício do setor – por Raul Calfat (48)
• Palestra VI Fórum: Televisão, a inimiga da leitura – por João Mário Fittipaldi (52)
• Palestra VI Fórum: Criatividade, esse salutar exercício – por Oreste Oswaldo
Bonfanti (59)
• Noticioso: Conselho deliberativo – por Gracia Martin (60)
• Livros (61)
• Pena, pincel e cinzel – A arte de Vânia Pereira – por Carlos Gomes (62)
• Ponto de Vista: Quo Vadis? – por Neyde Rosa Bonfiglioli (64)
• Noticioso: Cursos do SENAI (66)
Para abrir ou baixar essa Edição 029, 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+Newsletter54/029_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano V - Edição 030
Conteúdo principal:
• Índice e diretoria da ANAVE (03)
• Editorial (04)
• Noticioso: SEPACO – Assistência perfeita (05)
• Artigo: Matérias-primas e seus custos em função das exigências de mercado – por
Thomaz Caspari (10)
• Artigo: NIPAL S-30: um novo solvente para tintas flexográficas e rotogravuras –
por Hélio de Castro Stephan (13)
• Noticioso: Exportações brasileiras de papel (15)
• Noticioso: Os números do primeiro semestre (17)
• Artigo: Razões morais no mundo dos negócios – por José Fortes Vasconcelos (13)
• Artigo: Aspectos básicos do mercado brasileiro de papéis para imprimir e escrever
– por Alberto Fabiano Pires (25)
• Livros (28)
• Artigo: Novos desafios da heliografia (30)
• Coisa Nossa – por Engel D’Onofrio (33)
• Pena, pincel e cinzel – Lother Charoux, quatro décadas de arte – por Gracia A.
Martin (38)
• Ponto de Vista: O perfil do poder – por Neyde Rosa Bonfiglioli (41)
Para abrir ou baixar essa Edição 030, 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+Newsletter54/030_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano VI - Edição 031
Conteúdo principal:
• Índice e diretoria da ANAVE (03)
• Editorial (05)
• Noticioso: Infecções hospitalares. Problema mundial (06)
• Artigo: Novos desenvolvimentos para o aproveitamento do bagaço – por José R.
Zegarra (09)
• Noticioso: Coquetel de confraternização (14)
• Noticioso: Exportações brasileiras de celulose (16)
• Entrevista: A revenda em 1982 – por Nelson Rubino (17)
• Artigo: Clubes de revenda. Uma ideia que deu certo – por Antônio Carlos de
Araújo (18)
• Noticioso: VII Fórum de Análise: otimismo ou sinistrose (20)
• Pena, pincel e cinzel – Massuo Nakakubo, arte sobre papel – por Gracia A. Martin
(22)
• Livros (24)
• Cartas (25)
• Ponto de Vista: O tempo certo – por Neyde Rosa Bonfiglioli (26)
Para abrir ou baixar essa Edição 031, 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+Newsletter54/031_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Edição 032

Até o presente momento não conseguimos obter o arquivo digital e tampouco a
revista ANAVE no formato em papel para essa edição de número 32.
Caso você leitor dispuser dessa edição em formato papel e quiser nos emprestar
para que possamos completar nossa coleção em formato digital, por favor, entrar
em contato com foelkel@via-rs.net para os arranjos desse empréstimo e posterior
devolução de seu material, após digitalização por nossa parte.
Cuidaremos da digitalização com a máxima atenção para preservar a integridade de
sua revista e estaremos muito agradecidos por sua ajuda compartilhando os seus
arquivos e revistas.
Para baixar essa Edição 032 – QUANDO DISPONÍVEL -

AGUARDEM
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REVISTA ANAVE: Ano VII - Edição 033
Conteúdo principal:
• Índice e diretoria da ANAVE (03)
• Editorial (05)
• Noticioso: A busca de resultados positivos (06)
• Noticioso: Luiz Chaloub é homenageado (07)
• Artigo: A crise da economia brasileira e suas soluções – por Luiz Carlos Bresser
Pereira (08)
• Artigo: O momento certo para alertar – por Fábio de Arruda Serapião (16)
• Artigo: Previsões positivas no desempenho das exportações – por Raul Calfat (24)
• Artigo: Os reflexos da atual fase nas atividades empresariais – por Bóris Tabacof
(28)
• Artigo: Um relacionamento regido pela “Lei da Gravidade” – O setor de
formulários contínuos – por Oswaldo de Moura Silveira (36)
• Artigo: O setor brasileiro de livros e revistas - por Ricardo Feltre (44)
• Artigo: Padronizando a matéria-prima da embalagem – por Thomaz Caspary (46)
• Artigo: Harmonia nas atividades mercadológicas – por Jorge Madi (52)
• Artigo: Confiando no ser humano – por Paulo Vieira de Souza (56)
• Livros (57)
• Ponto de Vista: O tempo passa – por Neyde Rosa Bonfiglioli (58)
Para abrir ou baixar essa Edição 033, 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+Newsletter54/033_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano VIII - Edição 034
Conteúdo principal:
• Entrevista: O que pensa o empresário Olavo Setúbal (03)
• Índice e diretoria da ANAVE (07)
• Gente, empresas, negócios e eventos (08)
• Editorial (09)
• Artigo: 1984 – Um ano de grandes dificuldades – por G. Kurd Riecken (10)
• Artigo: O mito do verde (14)
• Entrevista: A evolução do marketing – por Walter Zarzur Derani (16)
• Noticioso: IPT/CTCP – As pastas do século XXI (18)
• Artigo: Desenhar para copiar – por Mauro Lauro (20)
• Noticioso: Hospital SEPACO – Mães e bebês (22)
• Reportagem: Metrô – Informática a serviço do povo – por Guilherme da Costa
Braga (26)
• Reportagem: Olavo Setúbal, convidado de honra na solenidade de posse do
conselho da ANAVE (30)
• Reportagem: Dia universal do vendedor (34)
• Noticioso: Perspectivas futuras da indústria latino-americana de celulose e papel –
ABCP e seu III Congresso Latino Americano de Celulose e Papel (36)
• Cartas e livros (36)
• Ponto de Vista: Ainda é tempo – por Neyde Rosa Bonfiglioli (38)
Para abrir ou baixar essa Edição 034, 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+Newsletter54/034_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano VIII - Edição 035
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (05)
• Reportagem: O positivismo do esforço conjunto (06)
• Noticioso: Tributo a Benjamin Solitrenick (08)
• Artigo: A armadilha do endividamento – por Vicente P. Oliveira (10)
• Artigo: Treinamento, instrumento de apoio e ação – por John Francis Mano (13)
• Artigo: Marketing de nós mesmos – por José Zetune (19)
• Artigo: Perspectivas do setor de celulose e papel 1985/1990 – por Thomaz
Lowenthal (25)
• Artigo: A embalagem garantindo vendas– por Lincoln Seragini (26)
• Artigo: O futuro do papel e o impacto da informática - por Milton Rizzi e Nelson
Mello (32)
• Artigo: Expansão equilibrada: previsão otimista – por Jorge Marques Leandro (36)
• Ponto de Vista: Paralelas – por Neyde Rosa Bonfiglioli (58)

Para abrir ou baixar essa Edição 035, 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+Newsletter54/035_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano VIII - Edição 036
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (07)
• Reportagem: Encontros de lazer e cultura (08)
• Reportagem: ANAVE comemora o dia do vendedor (11)
• Reportagem: ANAVE promove atividades culturais (12)
• Entrevista de Gracia Martin com Thomaz Lowenthal: PISA, a segunda fábrica de
papel de imprensa do Brasil (14)
• Artigo: A sobrevivência do papel (17)
• Noticioso: Papéis Madi – 65 anos de tradição (24)
• Artigo: A marcha do papel – por Dárcio Luz Grevina (26)
• Reportagem: 17º Congresso Anual da ABCP discute celulose e papel – por Gracia
Martin (30)
• Reportagem: Escolas SENAI “Theobaldo de Nigris” – Formação profissional de alto
nível – por Gracia Martin (33)
• Ponto de Vista: Aprendiz de feiticeiro – por Neyde Rosa Bonfiglioli (38)
Para abrir ou baixar essa Edição 036, 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+Newsletter54/036_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IX - Edição 037
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (09)
• Reportagem: A esperança de um novo amanhã – por Gracia Martin (10)
• Reportagem: Almoço ANAVE - A participação do empresário (11)
• Reportagem: Divisão Cultural da ANAVE – Plano de ação para 1985 (15)
• Reportagem: Klabin investe no meio ambiente (19)
• Entrevista de Gracia Martin com Ronaldo Algodoal Guedes Pereira – Destaque
para o setor florestal (23)
• Reportagem: Vendedor – uma peça fundamental (26)
• Reportagem: De Zorzi incentiva formação técnica (30)
• Ponto de Vista: O equilíbrio do poder – por Neyde Rosa Bonfiglioli (34)

Para abrir ou baixar essa Edição 037, 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+Newsletter54/037_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Edição 038

Até o presente momento não conseguimos obter o arquivo digital e tampouco a
revista ANAVE no formato em papel para essa edição de número 38.
Caso você leitor dispuser dessa edição em formato papel e quiser nos emprestar
para que possamos completar nossa coleção em formato digital, por favor, entrar
em contato com foelkel@via-rs.net para os arranjos desse empréstimo e posterior
devolução de seu material, após digitalização por nossa parte.
Cuidaremos da digitalização com a máxima atenção para preservar a integridade de
sua revista e estaremos muito agradecidos por sua ajuda compartilhando os seus
arquivos e revistas.

Para baixar essa Edição 038 – QUANDO DISPONÍVEL -

AGUARDEM

45

REVISTA ANAVE: Ano IX - Edição 039+040

Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (09)
• Reportagem: A ANAVE realizou com sucesso o 10º Fórum de Análise do Mercado
de Celulose, Papel e Artes Gráficas. Um fator de desenvolvimento (10)
• Palestra: Análise de um perfil positivo – por Horácio Cherkassky (14)
• Palestra: Cuidados com a fragilidade do papel no manuseio e transporte – por
João Clemente (16)
• Palestra: Videotexto: a nova mídia – por Washington Mathias (18)
• Palestra: O impacto das transformações – por Luiz Carlos Cabrera (20)
• Palestra: O papel da propaganda – por Antônio Sepúlveda (22)
• Palestra: O preço da cultura – por Daltro Lopes de Souza (26)

Para abrir ou baixar essa Edição 039+040, 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+Newsletter54/039+040_Revista+ANAVE
.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IX - Edição 041
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (09)
• Reportagem: Na 10ª FIEPAG a busca de novos mercados (10)
• Reportagem: ANAVE festeja o dia do vendedor (12)
• Reportagem: Impressão flexográfica: ANAVE cumpre seu papel (14)
• Artigo: O papel e a impressão flexográfica – por Clayrton Sanchez (19)
• Entrevista de Gracia Martin com Alfredo Weiszflog – Leitura, o lazer mais barato
(25)
• Reportagem: O papel do mercado de ações na visão de Bóris Tabacof – por
Gracia Martin (28)
• Reportagem: Os 25 anos da Champion (30)
• Livros (35)
• Ponto de Vista: Contrastes – por Neyde Rosa Bonfiglioli (37)

Para abrir ou baixar essa Edição 041, 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+Newsletter54/041_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano IX - Edição 042
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Reportagem: Os 30 anos da FORPAL – por Gracia Martin (11)
• Noticioso: Chave de ouro fecha 1985 (12)
• Reportagem: 11º Fórum de Análise – Expectativa de sucesso em 1986 (14)
• Entrevista de Gracia Martin com Osmar Elias Zogbi – Análise revela o potencial do
setor (17)
• Reportagem: Agenda: um bom negócio (23)
• Reportagem: RIPASA: em defesa do meio ambiente (26)
• Reportagem: 18º Congresso Anual ABCP: avanços tecnológicos (29)
• Livros (32)
• Ponto de Vista: Outro horizonte chegará – por Neyde Rosa Bonfiglioli (34)

Para abrir ou baixar essa Edição 042, 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+Newsletter54/042_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano X - Edição 043
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (06)
• Reportagem: Setor enfrenta crise de energia (08)
• Entrevista com Alfredo Élvio Antônio Divani – O saco de papel como embalagem
(10)
• Reportagem: Maluhy: 4 décadas de dinamismo (12)
• Reportagem: Profissionalização – Evolução no setor gráfico (14)
• Reportagem: ANAVE promoverá o 11º Fórum de Análise (18)
• Palestra: Autoadesivos – com Demerval Alves de Souza (20)
• Noticioso: ANAVE promove almoço reunião (22)
• Artigo: Perspectivas da indústria gráfica – por Peter Rohl (23)
• Livros (32)
• Ponto de Vista: Vendedor de livros – por Ignácio Loyola Brandão (34)

Para abrir ou baixar essa Edição 043, 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+Newsletter54/043_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XI - Edição 044 – Maio/Junho 1986
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial, expediente e diretoria executiva da ANAVE (04)
• Noticioso: XI Fórum de Análise do Mercado de Celulose, Papel e Artes Gráficas –
Para estimular o consumo (07)
• Palestra XI Fórum: Mercados – Receita de otimismo vem da celulose – por Paulo
Maluf (09)
• Palestra XI Fórum: Celulose e papel: é hora de mudanças – por Aldo Sani (12)
• Palestra XI Fórum: Papel de embalagem, garantindo o que foi comprometido –
por Luiz Fernando Gomes Franco (20)
• Palestra XI Fórum: Formulários contínuos, uma exigência da sociedade – por
Charles Raphael Levy (26)
• Palestra XI Fórum: Papelão ondulado: começa uma nova etapa – por Alberto
Antônio Rodrigues Gomes (31)
• Palestra XI Fórum: Cadernos, para vender no melhor período – por José Aidar
Filho (37)
• Palestra XI Fórum: Revenda, à disposição do cliente – por Caetano Labbate (41)
• Palestra XI Fórum: Setor editorial, um hábito a ser incentivado – por Álvaro
Malheiros (47)
• Palestra XI Fórum: Papel tissue, maior absorção no mercado – por Murilo Ribeiro
de Araújo (52)
• Palestra XI Fórum: Distribuição: O consumidor na Era do Cruzado – por Juracy
Gomes Parente (60)
• Palestra XI Fórum: Propaganda e marketing, para garantir as vendas – por
Petrônio Cunha Corrêa (64)
• Palestra XI Fórum: Em síntese - O grande desafio – por Gastão Estêvão
Campanaro (69)
• Noticioso: Painéis promocionais do XI Fórum (72)
• Noticioso: Eleições, iniciando mais uma etapa (74)
• Livros (77)
• Ponto de Vista: Que papel representa o papel? – por Theo de Barros (78)

Para abrir ou baixar essa Edição 044, 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+Newsletter54/044_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XII - Edição 045

Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (10)
• Reportagem: Quem não se comunica... (14)
• Entrevista de Gracia Martin com Osmar Roncolato Pinho – Exportação. Uma meta
prioritária (16)
• Reportagem: os 25 anos da SILFER (20)
• Reportagem: Ações: é hora de comprar (22)
• Artigo: Papéis para embalagens e cartões: as perspectivas no Brasil – por
Clayrton Sanchez (27)

Para abrir ou baixar essa Edição 045, 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+Newsletter54/045_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XII - Edição 046
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Entrevista com Ângelo Di Sarno – Papel velho não é lixo (10)
• Reportagem: ABCP há 20 anos em favor da tecnologia (12)
• Reportagem: Adhemur Pilar – O sócio número “um” (15)
• Estatutos da ANAVE (17)
• Artigo: Recobrimentos sobre papel – por Clayrton Sanches (21)
• Noticioso: Retrospectiva das atividades sociais na ANAVE (23)
• Reportagem: Multiformas: investir em papel pensando no futuro (26)
• Reportagem: Panorama: Aun critica ágio e prega modernização (28)
• Livros (32)
• Eventos: 12º Fórum de Análise da ANAVE – A análise do setor de celulose e papel
(33)
• Ponto de vista: Como é visto o profissional de vendas hoje? – por Hércules Coelho
do Nascimento (34)

Para abrir ou baixar essa Edição 046, 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+Newsletter54/046_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XII - Edição 047
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (09)
• Reportagem de capa: Jornal de empresa: um elo de integração (11)
• Reportagem: São Vito – 35 anos de dinamismo (18)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (20)
• Entrevista com Luiz Celso Leal – Os papéis especiais (23)
• Palestra: O Plano Cruzado: um ato político ou decisão econômica? – com Modesto
Stama (25)
• Profissionalização: SENAI – 45 anos ao lado da indústria (28)
• Noticioso: ANAVE premiará os destaques do ano (33)
• Artigo: Indexação plena retorna à economia – por José Alfredo Rodrigues (35)
• Livros (36)
• Ponto de vista: Nesta hora, otimismo não faz mal a ninguém – por Ericeu Antônio
Graziani (38)
• Ponto de vista: A força dos anúncios – por Comissão editorial ANAVE (38)

Para abrir ou baixar essa Edição 047, 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+Newsletter54/047_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XII - Edição 048
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Reportagem: 12º Fórum de Análise da ANAVE – Unindo os elos de uma mesma
corrente (06)
• Palestra: Fórum de Análise – A volta à síntese – por Alberto Fabiano Pires (10)
• Palestra: Os papéis para imprimir e escrever – por Raul Calfat (14)
• Palestra: Celulose de eucalipto – por Cézar Thomé (18)
• Palestra: Educação: caminho para o desenvolvimento – por José Aidar Filho (23)
• Palestra: Os reflexos do plano cruzado – por Oswaldo de Moura Silveira (26)
• Palestra: Setor gráfico está otimista – por Thomaz Frank Caspary (30)
• Palestra: Realmente se lê mais em tempo de crise – por Ruy Mendes Gonçalves
(32)
• Palestra: O comportamento dos papéis absorventes – por Murilo Ribeiro Araújo
(36)
• Palestra: Kraft corre risco de perder mercado – por Eraldo Sul Brasil Merlin (46)
• Palestra: Cartão: já se exporta o excedente – por Adhemur Pilar Filho (54)
• Palestra: A realidade dos sacos multifolhados – por Armando Mesnik (60)
• Palestra: O setor de papelão ondulado – por Roberto Nicolau Jeha (64)
• Noticioso: Fórum de Análise - Painéis promocionais (70)
• Noticioso: Fórum de Análise - Agradecimentos (72)
• Noticioso: O esporte ganha seu espaço (74)
• Noticioso: A renovação do conselho deliberativo (76)
• Livros (77)
• Ponto de vista: O Plano Bresser – por Flávio Pires (78)
Para abrir ou baixar essa Edição 048, 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+Newsletter54/048_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 049
Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice (03)
Gente, empresas, negócios e eventos (04)
Editorial e diretoria da ANAVE (10)
Reportagem de capa: Novas metas para o vendedor – com Edivaldo Siviero (12)
Reportagem: O mercado financeiro (20)
Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (22)
Reportagem: Suzano – uma empresa que confiou no Brasil (20)
Noticioso: Max Feffer – Homenageado ANAVE (20)
Noticioso: 2º ENPAPEL – As metas do setor de celulose e papel (28)
Entrevista com Sidney Fernandes – COLATINGRAF – um elo de união (30)
Noticioso: CTCP/IPT – Centro Técnico em Celulose e Papel (36)
Artigo: Profissionais de venda – Tábua de salvação – por Marcos Cobra (38)
Livros (39)
Ponto de vista: A crise vem ai – por Caetano Labbate (42)

Para abrir ou baixar essa Edição 049, 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+Newsletter54/049_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 050
Conteúdo principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice (03)
Gente, empresas, negócios e eventos (04)
Editorial e diretoria da ANAVE (08)
Entrevista com Horácio Cherkassky – Análise do setor de celulose e papel (10)
Palestra: As vantagens da embalagem de papel – por Alfredo Divani (13)
Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (17)
Reportagem: Leitura: viagem rumo ao conhecimento (18)
Reportagem: Simão lança o papel thermocopy (21)
Noticioso: ANAVE homenageia Raul Calfat (22)
Noticioso: Grupo de Papel Simão (24)
Noticioso: A festa do dia do vendedor (26)
Palestra: O mundo do papel – por Clayrton Sanchez (28)
Artigo: Você é ou está vendedor? – por Eduardo Ferreira Botelho (33)
Noticioso: 20º Congresso Anual ABCP – As inovações tecnológicas (34)
Livros (36)
Ponto de vista: 1988 – Vamos acreditar– por Marcos Salerno (38)

Para abrir ou baixar essa Edição 050, 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+Newsletter54/050_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 051
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Prêmio Destaque do Ano da ANAVE - 1987 (11)
• Empresa do Ano pela ANAVE - 1987 – Suzano Papel e Celulose (12)
• Personalidades do Ano pela ANAVE - 1987 – Raul Calfat e Mário Amato (13)
• Vendedor do Ano pela ANAVE - 1987 - Jahir de Castro (16)
• Anúncio do Ano pela ANAVE - 1987 – RIPASA (17)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (18)
• Entrevista com Waldemar Escobar: Revenda: a caminho da perfeita integração
(20)
• Reportagem: RIPASA - Sinônimo de vitalidade (22)
• Noticioso: Walter Derani convidado da ANAVE (26)
• Artigo: Papéis: tipos, características e identificação (29)
• Artigo: O profissional de vendas hoje – por André Ganzelevitch (32)
• Livros (33)
• Ponto de vista: Destaque do ano – por Neuvir Colombo Martini (36)
Para abrir ou baixar essa Edição 051, 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+Newsletter54/051_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 052
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Reportagem de capa: Papel e celulose: exportação em plena (10)
• Entrevista com Raimar Richers – O marketing do futuro (14)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (17)
• Noticioso: Prêmio Destaque do Ano da ANAVE – Uma justa homenagem (18)
• Noticioso: Palavras do presidente Neuvir Colombo Martini (21)
• Noticioso: Jahir de Castro – Vendedor do Ano – agradece a homenagem (22)
• Reportagem: Momento exige definição política – por Mário Amato (23)
• Artigo: Papéis: tipos, características e identificação (25)
• Reportagem: Melhoramentos: aos cem anos – presença marcante no mercado
internacional (28)
• Livros (32)
• Ponto de Vista: Os investimentos no setor de celulose e papel – por Alberto
Fabiano Pires (34)
Para abrir ou baixar essa Edição 052, 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+Newsletter54/052_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 053
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (07)
• Reportagem: 13º Fórum de Análise – A análise do setor de celulose e papel (09)
• Palestra: A análise do setor de celulose e papel – por Alberto Fabiano Pires (12)
• Palestra: Constituição: o espelho do Brasil – por Gandra Martins (15)
• Palestra: O futuro do mercado de celulose e papel – por Raul Calfat (20)
• Palestra: Cadernos – a retomada do crescimento – por José Aidar Filho (28)
• Palestra: O segmento de formulários contínuos – por Oswaldo de Moura Silveira
(32)
• Palestra: A análise do segmento de impressos gráficos – por Mário César Martins
de Camargo (35)
• Palestra: Setor editorial está otimista – por Wander Soares (39)
• Palestra: Preços – A luta pela liberação – por Murilo Ribeiro de Araújo (41)
• Palestra: Celulose de pinheiro e os papéis kraft nos anos 2000 - por José Carlos
Pisani (45)
• Palestra: Os cartões e as cartolinas na embalagem de produtos – por Hamilton
Terni Costa (51)
• Palestra: A indústria de papelão ondulado – por Raul Baptista Trombini (59)
• Palestra: A indústria de sacos multifolhados – por Renato Scalabrin (63)
• Noticioso: 13º Fórum de Análise - Painéis promocionais (78)
• Noticioso: Os novos membros do conselho deliberativo (80)
• Ponto de Vista: Juntar forças para alcançar objetivos comuns– por Caetano
Labbate (34)
Para abrir ou baixar essa Edição 053, 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+Newsletter54/053_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 054
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (07)
• Reportagem: Cadernos em destaque na Escolar 88 (08)
• Entrevista com Francisco Roberto André Gros: Celulose: um setor a plena carga
(12)
• Artigo: A comunicação incompetente – por Júlio Lobos (15)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (18)
• Reportagem: Profissionalização – Escola SENAI “Theobaldo de Nigris”: O ensino
seguindo padrões tecnológicos (20)
• Reportagem: O centenário da Impressora Paranaense (24)
• Reportagem: Simão: respeitando a qualidade de vida (27)
• Noticioso: Primeiro de outubro – Dia do vendedor (29)
• Noticioso: Bienal Internacional do Livro – Ler, um hábito sempre na moda (31)
• Ponto de Vista: Tem futuro o vendedor? – por José de Abreu Valente (34)

Para abrir ou baixar essa Edição 054, 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+Newsletter54/054_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIII - Edição 055
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Entrevista com Mário Pinheiro Filho: Envelopes: grupo setorial é uma realidade
(10)
• Reportagem: O balanço do setor de celulose e papel – palestra de Horácio
Cherkassky (14)
• Reportagem: TILIBRA – 60 anos de história (16)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (18)
• Artigo: Simbiose marketing/vendas – por Daltro Lopes de Souza (20)
• Noticioso: Presidente da Autolatina homenageado pela ANAVE (22)
• Noticioso: Visita técnica: uma nova atividade da ANAVE (24)
• Reportagem: 21ºCongresso Anual da ABCP – Congresso reúne profissionais do
setor (26)
• Reportagem: Papelão ondulado conquista um espaço cada vez maior (28)
• Reportagem: SEPACO ensinando a viver melhor (30)
• Livros (32)
• Ponto de Vista: Nossa “Manhattan” capitaneada pela irreversível nordestinidade –
por Fernando Maluf (34)
Para abrir ou baixar essa Edição 055, 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+Newsletter54/055_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIV - Edição 056
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Noticioso: Prêmio Destaque do Ano – 1988 (12)
• Personalidades do Ano pela ANAVE - 1988 – Antônio Ermírio de Moraes e Max
Schrappe (14)
• Empresa do Ano pela ANAVE – 1988 – RIPASA (20)
• Vendedor do Ano pela ANAVE - 1988 – Caio Coube (24)
• Anúncio do Ano pela ANAVE - 1988 – Simão (26)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (27)
• Noticioso: A festa da premiação (28)
• Reportagem: Relevo Araújo – Uma gráfica diferente (34)
• Artigo: Profissionalização – A importância da comunicação comercial – por Élcio
Fernando Modro (36)
• Livros (37)
• Ponto de Vista: O mercado atual na visão do vendedor – por Nicolau César
Coimbra (38)
Para abrir ou baixar essa Edição 056, 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+Newsletter54/056_Revista+ANAVE.pdf

62

REVISTA ANAVE: Ano XIV - Edição 057
Conteúdo principal:
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial e diretoria da ANAVE (08)
• Reportagem: No 14º Fórum de Análise da ANAVE, o futuro do setor (09)
• Palestra: Uma avaliação da década 80 – por Alberto Fabiano Pires (11)
• Palestra: O Brasil é uma potência universal – por Guilherme Afif Domingos (13)
• Palestra: Setor à espera de medidas coerentes no setor de celulose e papéis de
imprimir e escrever – por Osmar Elias Zogbi (17)
• Palestra: Sazonalidade das vendas, um drama do setor de cadernos – por Caio
Coube (32)
• Palestra: Formulários contínuos frente às novas tecnologias – por Oswaldo de
Moura Silveira (36)
• Palestra: A real posição do setor editorial – por Wander Soares (40)
• Palestra: As vantagens das embalagens de cartão e cartolinas–Walter Derani (44)
• Palestra: O mercado dos papéis para embalagem – por Jahir de Castro (53)
• Palestra: Papéis sanitários: um mercado a desenvolver – Murilo Ribeiro
Araújo(62)
• Palestra: Papelão ondulado: um setor na conquista de novos mercados – por
Mário Parmigiani (67)
• Palestra: O potencial do mercado de autoadesivos no Brasil – por Paulo Monnerat
do Valle (72)
• Reportagem: 14º Fórum de Análise – As metas foram atingidas (77)
• Noticioso: Fórum de Análise - Painéis promocionais (80)
• Noticioso: A posse da presidência do conselho deliberativo (84)
• Ponto de Vista: Não seria o momento de mudar o jogo? – por Caetano Labbate
(86)
Para abrir ou baixar essa Edição 057, 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+Newsletter54/057_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIV - Edição 058
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Gente, empresas, negócios e eventos (04)
• Editorial (08)
• Diretoria e conselho da ANAVE (10)
• Reportagem: O desempenho do setor – por Horácio Cherkassky (11)
• Mesa Redonda ANAVE: O profissional de vendas do setor de papel (12)
• Noticioso: Quem é quem entre os associados patrocinadores da ANAVE (16)
• Reportagem: Brinde – algo mais que uma tradição (18)
• Palestra: O papel como suporte para impressão – por Antônio Morcillo Ortiguela
(23)
• Noticioso: Visita à RIPASA (26)
• Noticioso: Festa no dia do vendedor (27)
• Reportagem: Ministro Saulo Ramos prestigia a ANAVE em reunião-almoço (30)
• Noticioso: II Torneio de Futsal (33)
• Livros (37)
• Ponto de Vista: O setor de celulose e papel deve adequar seus recursos humanos
– por Osmar Elias Zogbi (38)
Para abrir ou baixar essa Edição 058, 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+Newsletter54/058_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIV - Edição 059
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Noticioso: Prêmio Destaque do Ano pela ANAVE – 1989 (06)
• Noticioso: 15º Fórum da ANAVE – Palavras do presidente no encerramento (08)
• Personalidades do Ano pela ANAVE - 1989 – Dr. Jamil Nicolau Aun e Dra. Seigo
Tsuzuki (10)
• Empresa do Ano pela ANAVE – 1989 – Simão (11)
• Anúncio do Ano pela ANAVE - 1989 – Cartão da RIPASA (13)
• Vendedor do Ano pela ANAVE - 1988 – Paulo Vieira de Souza (14)
• Palestra: Celulose de mercado e papel de imprimir e escrever – Plano Collor
impulsiona o consumo de papel – por Frederico Chaves Saliba (16)
• Palestra: Os papéis para imprimir e escrever – por Aureliano Ieno Costa (20)
• Palestra: Cadernos, questão de educação – por Neuvir Colombo Martini (26)
• Palestra: Tendências do setor de formulários contínuos – por Adolfo Melito (31)
• Palestra: O segmento da revenda – por Miguel Maluhy Neto (38)
• Palestra: Kraft, novos mercados e uma boa alternativa – por Rubens Pereira da
Cunha (42)
• Palestra: O setor de papelão ondulado – por Edison José Raulickis (46)
• Palestra: O futuro do cartão no segmento de embalagens – por Luiz Fernando
Ceribelli Madi (53)
• Noticioso: Fórum de Análise - Painéis promocionais (57)
• Mesa Redonda: Plano Collor muda o perfil do profissional de vendas (59)
Para abrir ou baixar essa Edição 059, 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+Newsletter54/059_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 060 – Janeiro/Fevereiro 1991
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Reportagem de capa: Otávio Roth – Um artesão fora de seu tempo (06)
• Reportagem: Uma década de arranque – por Clayrton Sanches (10)
• Noticioso: Vinte anos de ANAVE - Um almoço no restaurante Rubayat marcou a
fundação da ANAVE, em 1970 (12)
• Artigo: Conceitos de um bom vendedor – por Milton Roberto de Almeida (13)
• Noticioso: Outplacement counceling: demissão sem trauma – por José Minarelli
(14)
• Reportagem: Metalização: eles brilham no mercado (16)
• Holografia, a luz esculpida (18)
• Artigo: Kraftliner, mercado em constante expansão – por Jahir de Castro (23)
• Reportagem: RIPASA – Empresa de vanguarda (24)
• Reportagem: Qualidade e papel. Afinal, o que é bom? - por Peter Rohl (27)
• Reportagem: Lembranças – Perfil de Plínio Haydar (28)
• Reportagem: O novo código de defesa do consumidor está ai (30)
• Reportagem: 1990-1991 – E o setor papeleiro? – por Horácio Cherkassky (33)
• Notícias curtas (34)
• Livros (37)
• Associados patrocinadores e colaboradores (38)
Para abrir ou baixar essa Edição 060, 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+Newsletter54/060_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 061 – Março/Abril 1991
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Noticioso: 16º Fórum da ANAVE movimenta o setor (05)
• Reportagem de capa: Guto Lacaz, um androide da arte moderna (06)
• Perfil: Gastão Campanaro, um homem à moda antiga (10)
• Reportagem: Como superar a crise em três lições (12)
• Reportagem: Papéis ultrapassando fronteiras (14)
• Artigo: Serviços, o fator diferenciador – por Mauro Cerchiari (16)
• Artigo: Treinamento – Vender, uma eterna aprendizagem – por Milton Roberto de
Almeida (21)
• Reportagem: Pressence, o formulário perfumado (22)
• Reportagem: CELPAV – Determinação para atuar no mercado de papel (24)
• Livros (28)
• Artigo: Garantia de qualidade – por Alfredo Pires de Castro (29)
• Artigo: Produtividade com participação – por Rafael Ângelo Abud (30)
• Notícias curtas (32)
• Associados patrocinadores e colaboradores (34)
Para abrir ou baixar essa Edição 061, 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+Newsletter54/061_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV- Edição 062 – Maio/Junho 1991
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Reportagem: Prêmio Destaque do Ano indica melhores do setor papeleiro (05)
• Reportagem de capa: Baravelli, renascentista de nosso tempo (06)
• Perfil: Hamilton de Oliveira, trabalho e sonhos (09)
• Reportagem: TOGA – Polivalência superando obstáculos (10)
• Reportagem: Papéis especiais, mercado do futuro (13)
• Reportagem: Papéis absorventes, segmento com muito potencial (14)
• Perfil: Tayar, o homem de vendas de 1990 (18)
• Artigo: Profissional de vendas ativo e participante – por Sérgio Márnio Gandra Vaz
(20)
• Artigo: Cliente, uma conquista delicada- por Corrado Caglieri (22)
• Artigo: Chegou a vez dos veteranos - por Luiz Fernando Kiehl e Laerte Leite
Cordeiro (24)
• Artigo: Como melhorar a sua empresa - por Milton Roberto de Almeida (25)
• Notícias curtas (26)
• Livros (29)
• Associados patrocinadores e colaboradores (30)
Para abrir ou baixar essa Edição 062, 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+Newsletter54/062_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 063 – Julho/Agosto 1991
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Reportagem de capa: A arte magia de Lena das dobraduras (06)
• Perfil: A trajetória de coragem de Leon Feffer (09)
• Noticioso: Novos conselheiros da ANAVE (10)
• Reportagem: Os destaques de 1990 (12)
• Palestra 16º Fórum: Celulose – Perspectivas do Brasil versus mundo – por Ana
Maria Vianna (15)
• Palestra 16º Fórum: Papel: projeção de produção, oferta e demanda para os
próximos dez anos – por Gerson Sidney Jorge Netto (21)
• Palestra 16º Fórum: Uso da informática na indústria de papel – por Alejandro
Padron e Jeffery Hsieh (34)
• Palestra 16º Fórum: Mercado de cartão sob o ponto de vista gráfico – por Luiz
Vasone (42)
• Palestra 16º Fórum: Papéis de embalagens e seus usos – por Jahir de Castro (49)
• Palestra 16º Fórum: Os altos custos operacionais que incidem nas exportações –
por Nilson Mendes Cardoso (59)
• Artigo: A “crisebrio” do setor caderneiro – por Neuvir Colombo Martini (66)
• Reportagem: GRAFEXPO, unindo o setor (67)
• Reportagem: CADERBRAS, 30 anos investindo em tecnologia (72)
• Livros (73)
• Associados patrocinadores e colaboradores (74)
Para abrir ou baixar essa Edição 063, 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+Newsletter54/063_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 064 – Setembro/Novembro 1991
Conteúdo principal:

• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Perfil: Perseverança, palavra de ordem para Dante Ramenzoni (05)
• Reportagem de capa: Bons ventos, com Sílvio Voce (06)
• Artigo: Pensamento chinês, de olho no futuro - por Milton Roberto de Almeida
(09)
• Reportagem: ARACRUZ – Campeã da celulose (10)
• Reportagem: Papel higiênico, artigo de luxo (12)
• Reportagem: Papel ou plástico, a disputa sem vencedor (14)
• Reportagem: Serviços: Consultorias lado a lado com a indústria papeleira (16)
• Artigo: Formação de preços em tempos de crise – por Charles Levy (18)
• Reportagem: PLANALTO comemora 30 anos (21)
• Reportagem: Nem chuva atrapalha dia do vendedor (22)

Para abrir ou baixar essa Edição 064, 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+Newsletter54/064_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 065 – Maio/Junho 1992
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Reportagem: O 17º Fórum vem ai (05)
• Reportagem: Prêmio Destaque do Ano 1991 (06)
• Noticioso: Horácio Cherkassky – Personalidade do ano (07)
• Noticioso: Akio Shishido – Vendedor do ano (07)
• Noticioso: PAPIRUS, a melhor empresa do ano (08)
• Noticioso: Waldomiro Maluhy – Anúncio do ano (09)
• Artigo: Como não exportar – por Nicola Minervini (10)
• Artigo: Os males da indústria de embalagem – por Sílvio Araújo Neto (12)
• Artigo: Kaizen, grande estratégia nas organizações nessa década – por Takeshi
Jumonji (13)
• Artigo: O futuro dos profissionais de venda – por Milton Lisboa (14)
• Artigo: Quem é esse gerente? – por Nicola Minervini (15)
• Notícias curtas & Associados patrocinadores e colaboradores (17)
• Livros (18)
Para abrir ou baixar essa Edição 065, 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+Newsletter54/065_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 066 – Janeiro / Fevereiro 1993
Conteúdo principal:
• Sumário e associados patrocinadores e colaboradores (03)
• Editorial e diretoria da ANAVE (04)
• Entrevista com Alberto Fabiano Pires: Sob o lema consolidação e parceria está
surgindo uma nova ANAVE (05)
• Reportagem: VCP adquire o controle da Papel Simão e consolida participação no
mercado de papel e celulose (09)
• Artigo: O cliente em primeiro lugar. Será verdade? – por Bertani Marinho (13)
• Noticioso: Deputado federal Antônio Delfin Netto participa de almoço-reunião da
ANAVE (16)
• Noticioso: Alterada a regulamentação do Prêmio Destaque do Ano (20)
• Artigo: O que é CICEPLA? – por Marcello Lettiere Pilar (22)
• Reportagem: Fabricantes de cadernos otimistas em relação a 93 (23)
• Artigo: Capital de giro sob a ótica do profissional de vendas – por Alberto Fabiano
Pires (26)
• Reportagem: Reciclagem: para Santher uma decisão econômica-estratégica (30)
• Noticioso: ANAVE – Uma nova imagem (33)
• Ponto de vista: Aspectos do programa consolidação e parceria – por Roberto
Barreto Leonardos (34)
Para abrir ou baixar essa Edição 066, 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+Newsletter54/066_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 067 – Março/Abril/Maio 1993
Conteúdo principal:
• Sumário e editorial (03)
• Reportagem: Setor de papelão ondulado diz não ao desperdício (04)
• Artigo: O desafio de crescer em momentos difíceis – por Jeives Bastos Aragão
(08)
• Palestra: O futuro das exportações brasileiras – por Benedicto Fonseca Moreira
(12)
• Entrevista com Alberto Fabiano Pires e Roberto Barreto Leonardos: Vem ai o 18º
Fórum da ANAVE (16)
• Ponto de vista: Retrospectiva da recessão e o momento da retomada – por
Roberto Barreto Leonardos (20)
• Noticioso: Bahia-Sul: a empresa do ano (22)
• Noticioso: José Eduardo de Andrade Vieira – Personalidade do ano (28)
• Noticioso: São Vito – Anunciante do ano (30)
• Reportagem: A informática no Grupo RIPASA (32)
• Artigo: Vendas e marketing: o meio de campo da qualidade – por Takeshi Jumonji
(37)
• Ponto de vista: A performance da indústria gráfica brasileira – por Luiz Carlos
Gomes Faco (38)
• Ponto de vista: “Wikingo” macho – por Roberto Barreto Leonardos (40)
• Cartas (41)
• Diretoria e conselho da ANAVE (42)
Para abrir ou baixar essa Edição 067, 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+Newsletter54/067_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 068 – Novembro/Dezembro 1993
Conteúdo principal:
• Sumário e editorial (03)
• Reportagem de capa: Em compasso com a modernidade – por Gracia Martin (04)
• Reportagem: Prêmio Vendedor do Ano: Aos vencedores, o reconhecimento do
setor (06)
• Entrevista com Cassemiro Novakoski: O profissional do futuro (10)
• Reportagem: Formulário contínuo, produto que continua na moda (13)
• Reportagem: Como entender os indicadores financeiros (16)
• Reportagem: Papirus: domínio da tecnologia garante ampliação da participação
no mercado (22)
• Artigo: Um por todos, todos por um... – por José Antônio Bertani Marinho (26)
• Reportagem: Comércio Exterior – O apoio com que contam os exportadores (28)
• Cotidiano: Inglês poliglota – por Roberto Barreto Leonardos (35)
• Gente: Sócio emérito Luiz Chaloub – Um ato de dignidade (36)
• Cartas (37)
• Diretoria e conselho da ANAVE (38)

Para abrir ou baixar essa Edição 068, 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+Newsletter54/068_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XV - Edição 069

Conteúdo principal:

• Sumário e editorial (03)
• Palestra 19º Fórum: Celulose e papel, metas e realizações – por Ângela Regina
Pires Macedo (04)
• Palestra 19º Fórum: Celulose e papel, há sinais de recuperação – por Nilson
Cardoso (06)
• Palestra 19º Fórum: Meio Ambiente: Selo verde e CERFLOR orientam a nova
postura florestal – por Rubens Cristiano Damas Garlipp (09)
• Palestra 19º Fórum: Meio Ambiente: As atividades florestais e a sustentabilidade
ambiental – por Nelson Barboza Leite (14)
• Palestra 19º Fórum: Meio Ambiente: Uma nova visão ambiental – por Celso
Foelkel (17)
• Palestra 19º Fórum: Como a reengenharia pode melhorar as condições de
produtividade das empresas – por Roberto S. de Lacerda (20)
• Palestra 19º Fórum: Terceirização: uma forma eficaz de gestão empresarial – por
Maurício Valter Susteras (30)
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• Palestra 19º Fórum: Celulose de fibra longa branqueada de mercado – por Jeives
Bastos Aragão e Ney Franco da Rocha (32)
• Palestra 19º Fórum: Bahia-Sul, a conquista do mercado internacional – por Murilo
César Lemos dos Santos Passos (39)
• Palestra 19º Fórum: O papel e as novas técnicas de impressão – por Sérgio Rossi
Filho (42)
• Palestra 19º Fórum: Setor gráfico: o desafio da competitividade - por Mário César
Marins de Camargo (44)
• Palestra 19º Fórum: A visão da flexografia no Brasil – por Nelson Luiz Bertazzo
Teruel (46)
• Palestra 19º Fórum: O instigante e mutável mundo do formulário contínuo – por
Hamilton Térni Costa (48)
• Palestra 19º Fórum: O papelão ondulado no Brasil – por Paulo Peres (52)
• Palestra 19º Fórum: A consolidação da INPACEL – por Eugênio Nardeli Rosi (56)
• Palestra 19º Fórum: Papéis autocopiativos: uma análise mercadológica – por
Daltro Lopes de Souza (62)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)

Para abrir ou baixar essa Edição 069, 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+Newsletter54/069_Revista+ANA
VE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVI - Edição 070 – Março / Abril 1995
Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial: A revista é a ponte que une nossa alma ao futuro – por Fernando
Pessoa (05)
• Artigo: Klabin – exemplo de reflorestamento e biodiversidade – pela equipe
técnica da diretoria florestal da Klabin (04)
• Artigo: Produção gráfica. I – Cromos – por Mário Carramillo Neto (09)
• Artigo: BASF fazendo o seu papel – por Elídio Frias (12)
• Entrevista por Gracia Martin com Bóris Tabacof: Política florestal e adequação de
recursos definirão os rumos da indústria brasileira de celulose e papel (16)
• Reportagem: DRUPA 95 – A revolução digital: maquinários e sistemas (20)
• Reportagem: PLEXPEL, em harmonia tradição e modernidade – por Gracia Martin
(24)
• Entrevista de Patrícia Pioltini com Carlos Nascimento: Panorama global e celulose
e papel (28)
• Memória do Setor – por Roberto Barreto Leonardos (29)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (34)
• Informativo: A padronização das notas fiscais (36)
• Reportagem: Revistas: o grande negócio da Abril – por Gracia Martin (38)
• Artigo: A difícil tarefa de estabelecer metas de vendas – por Edmundo Vieira
Cortez (44)
• Livros (46)
• Linha direta: Hora de investir – por Osmar Elias Zogbi (47)
• Diretoria e conselho da ANAVE (48)

Para abrir ou baixar essa Edição 070, 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+Newsletter54/070_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVI - Edição 071 – Maio/Junho 1995
Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial: Inteligência e persuasão são atributos inerentes ao ser humano. A
habilidade no seu uso é o que distingue o homem dentro de uma sociedade (05)
• Artigo: ARACRUZ - Celulose branqueada de eucalipto (04)
• Reportagem: VOITH SULZER – Compromisso com o futuro – por Sérgio Martins
(14)
• Entrevista de Patrícia Pioltini com Edson Arantes do Nascimento: Panorama global
e celulose e papel (18)
• Entrevista de Gracia Martin com Pedro Franco Piva: Os reflexos da reforma na
vida da nação (20)
• Reportagem: RSA – Dia a dia planejando o futuro – por Gracia Martin (22)
• Memória do Setor – “Per ardua ad astra” - por John Warren (25)
• Reportagem: Jornal O Estado de São Paulo – Um retrato do Brasil – por Gracia
Martin (28)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (34)
• Artigo: O vendedor digital – por Nicolau Hakskar (38)
• Artigo: O mercado mundial de celulose fibra curta – por Sérgio Kilpp (41)
• Reportagem: RIPASA premiada com Prêmio FIESP Mérito Ambiental (44)
• Reportagem: BS 7750 - Bahia Sul tem como meta a liderança internacional – por
Gracia Martin (45)
• Reportagem: DRUPA’95 – Análise e reflexões – por Daltro Lopes de Souza (50)
• Livros (54)
• Linha direta: Ameaças e oportunidades – por Alfred Freund (55)
• Diretoria e conselho da ANAVE (56)
Para abrir ou baixar essa Edição 071, 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+Newsletter54/071_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVI - Edição 072 - Julho/Agosto 1995
Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial: O consumo “per capita” de papel no Brasil... (03)
• Artigo: Preparação de massa na fabricação de papel – por Marco Antônio Fuzato
(04)
• Artigo: Produção gráfica. III – Scanner – por Mário Carramillo Neto (08)
• Reportagem: Os 20 anos de ALBANY no Brasil – por Vanderson Vendrame (12)
• Entrevista de Gracia Martin com Ronaldo Algodoal Guedes Pereira: Investidores
cautelosos (16)
• Memória do Setor – por Aldo Sani (25)
• Reportagem: Editora FTD - O racional equilíbrio entre vocação e negócio – por
Gracia Martin (32)
• Reportagem: 20º Fórum: os novos rumos do setor – por Gracia Martin (35)
• Reportagem: Homenagem de sócios eméritos a Leon Feffer, Milton Pilão e
Roberto Barreto Leonardos (42)
• Artigo: Papel e gráfica: uma interface complexa. Parte 1 – por Luiz Carlos Borges
(45)
• Reportagem: ANFPC: desenvolvimento planejado, eis a questão – por Gracia
Martin (48)
• Reportagem: Projeto Itapagé inicia nova fase para ACCESS – por Gracia Martin
(52)
• Artigo: Autocopiativo, uma imagem virtual – por Daltro Lopes de Souza (55)
• Linha direta: Simetria e equilíbrio de forças – por Aureliano Ieno Costa (59)
• Diretoria e conselho da ANAVE (60)
Para abrir ou baixar essa Edição 072, 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+Newsletter54/072_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVI - Edição 073

– Novembro/Dezembro 1995

Conteúdo principal:
• Índice (01)
• Editorial: Perguntaram a um sábio chileno... – por Alex Periscinoto (02)
• Artigo: Operação da máquina de papel – por Paulo Márcio Campos (04)
• Artigo: Produção gráfica. IV – Provas – por Mário Carramillo Neto (08)
• Reportagem: Hércules fornecendo tecnologia para a fabricação de papel – por
Athos Albuquerque Maranhão (12)
• Reportagem: Embalagem cartonada: opção econômica e segura– por Gracia
Martin (16)
• Prêmio Vendedor do Ano: Com a palavra o vendedor (19)
• Reportagem: Surge o primeiro “party center” de São Paulo (23)
• Memória do Setor: A importância do BNDES para a consolidação do setor de
celulose e papel - por Nilo Foreis Domingos (24)
• Memória do Setor: GRÁFICA BRADESCO - 30 longos dias – por Oswaldo de Moura
Silveira (32)
• Reportagem: BOTTEON – Fusões e incorporações transformando empresas (34)
• Artigo: Papel e celulose de mercado – por Ângela Regina Pires Macedo e Antônio
Carlos de Vasconcelos Valença (36)
• Artigo: Papel e gráfica, uma interface complexa. Parte 2 – por Luiz Carlos Borges
(40)
• Reportagem: ABIGRAF, ampliando a representatividade do setor gráfico – por
Gracia Martin (44)
• Reportagem: KLABIN JUNDIAÍ - Na era da competitividade, tecnologia faz a
diferença – por Gracia Martin (48)
• Evento IPEA/CEMPRE: A reciclagem de papel no Brasil (54)
• Noticioso: Colagem alcalina chega ao Brasil (59)
• Diretoria e conselho da ANAVE (48)
Para abrir ou baixar essa Edição 073, 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+Newsletter54/073_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVII - Edição 074 – Janeiro/Fevereiro 1996
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Editorial: A magia da natureza integrando poesia e desenvolvimento – por Beatriz
Redko e Luiz Chaloub (07)
• Artigo: Papel para imprimir e escrever – por Gabriel José, Júlio César Costa, Aheik
Rashid e Vandir Carvalho (08)
•Reportagem: SPECIALTY MINERALS - O Brasil na era alcalina – por Sarkis
Aprahamian (13)
• Artigo: Produção gráfica. V: O Papel (Parte 1) – por Mário Carramillo Neto (16)
• Entrevista com Carlos Eduardo Moreira Ferreira: O posicionamento da indústria
paulista (20)
• Memória do Setor – por Beatriz Vera Pozi Redko (24)
• Memória do Setor – por Luiz Chaloub (28)
• Crônicas: Velhos amigos – de Alberto Fabiano Pires para Roberto Barreto
Leonardos (33)
• Reportagem: Celulose, papel e captação de recursos – por Gracia Martin (36)
• Com a palavra o vendedor: O impacto da informatização (38)
• Reportagem: GRÁFICA GONÇALVES – Ultrapassando limites – por Gracia Martin
(41)
• Artigo: Momento decisivo – por Nelson Barboza Leite (45)
• Reportagem: FORPAL – Com os pés no chão (49)
• Reportagem: Rafic Jorge Farah - Designers gráficos insatisfeitos com o papel
brasileiro – por Gracia Martin (54)
• Reportagem: ITAPAGÉ ITA-MASTER: cartão duplex à base de bambu (58)
• Reportagem: GT-20: Bibliotecários, nem sempre reconhecidos – por Gracia Martin
(61)
• Linha direta: Indústria florestal brasileira, um trampolim para o século XXI – por
Luiz Kaufmann (64)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)
Para abrir ou baixar essa Edição 074, 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+Newsletter54/074_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVII - Edição 075 – Abril/Maio 1996
Conteúdo principal:
• Índice (07)
• Editorial (09)
• Artigo: Papel couchê – por José Calenzani (10)
• Com a palavra o vendedor (12)
• Artigo: Produção gráfica. V: O Papel (Parte 2) – por Mário Carramillo Neto (14)
• Reportagem: PAPÉIS ALAGOAS, passado e presente – por Gracia Martin (18)
• Reportagem: PILÃO, perfeito domínio da tecnologia (22)
• Reportagem: ABPO, números em tempo recorde (26)
• Reportagem: Vida nova para Mucuri (28)
• Artigo: Florestas do amanhã – por Celso Foelkel (36)
• Memória do Setor: CIA SUZANO: A solução de um problema traz sempre outro
problema - por Leon Feffer (45)
• Personalidade do Ano pela ANAVE - 1996 – Bóris Tabacof (52)
• Empresa do Ano pela ANAVE - 1996 – KSR (54)
• Anunciante do Ano pela ANAVE – 1996 – Voith Sulzer (56)
• Reportagem: RIPASA amplia a produção de cut size (58)
• Artigo: Internet, o que é, para que serve, como se usa – por Sérgio Amaral Silva
(60)
• Comunicação interativa: Websites papeleiros – por Sadi Carlos de Oliveira (62)
• Linha direta: Qualidade para a vida – por Rogério Ziviani (64)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)

Para abrir ou baixar essa Edição 075, 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+Newsletter54/075_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVII - Edição 076 – Setembro/Outubro 1996
Conteúdo principal:
• Índice (07)
• Editorial (09)
• Artigo: Celulose solúvel – por Sérgio Kilpp (10)
• Artigo: Produção gráfica. Matrizes de impressão. Parte 1 – por Mário Carramillo
Neto (14)
• Reportagem: IGB – A primeira gráfica do nordeste – por Gracia Martin (18)
• Reportagem: SBS – 40 anos em defesa do patrimônio florestal brasileiro – por
Gracia Martin (20)
• Reportagem: Transportando papel – por Gracia Martin (22)
• Entrevista por Gracia Martin com Raul Calfat: Celulose e papel em pleno vigor
(24)
• Memória do Setor – por Miguel Maluhy Neto (29)
• Reportagem: 21º Fórum de Análise – Os desafios da globalização: um resumo
executivo do fórum – por Gracia Martin (37)
• Artigo: Propriedades dos papéis para impressão gráfica. Parte 1 – por Edison da
Silva Campos (50)
• Reportagem: 14ª Bienal do Livro de São Paulo – Vendidos 17,5 milhões de
exemplares de livros – por Gracia Martin (58)
• Espaço virtual: Reflorestamento e indústria gráfica – por Sérgio Amaral Silva (60)
• Noticioso: Executivo da VCP lança livro e doa direitos autorais para FGV/SP – por
Gracia Martin (62)
• Linha direta: O sucesso só depende de você – por Carlos Pontinha Pereira (64)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)
Para abrir ou baixar essa Edição 076, 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+Newsletter54/076_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVII - Edição 077 –

Novembro/Dezembro 1996

Conteúdo principal:
• Índice (07)
• Editorial: Memórias de um porta-malas – por Neuvir Colombo Martini e Cláudio
Vieira (09)
• Artigo: Papel cortado – por João Florêncio da Costa (10)
• Artigo: Produção gráfica. Matrizes de impressão. Parte 2 – por Mário Carramillo
Neto (14)
• Reportagem: TELEXPEL incrementa produção de autoadesivos - por Gracia Martin
(21)
• Reportagem: 29º Congresso Anual ABTCP: A indústria de celulose e papel do
século XXI - por Gracia Martin (22)
• Reportagem: ABFLEXO/FTA Brasil – todo incentivo à flexografia – por Gracia
Martin (24)
• Com a palavra o vendedor – Ruy Haidar Filho e Ronaldo Duarte Silva (26)
• Entrevista por Gracia Martin com Odair Alonso Garcia: CHAMPION – Preparar o
terreno (28)
• Artigo BNDES: O terceiro ciclo de investimentos na indústria de celulose e papel
(34)
• Memória do Setor – por Armando Klabin (43)
• Entrevista “Consultando os Gurus” com Roberto Barreto Leonardos (50)
• Artigo: Propriedades dos papéis para impressão gráfica. Parte 2 – por Edison da
Silva Campos (54)
• Reportagem: Bahia Sul, a primeira certificada pela ISO 14001 – por Gracia Martin
(58)
• Noticioso: FLORAM: projeto ambiental reconhecido e premiado – por Gracia
Martin (60)
• Noticioso: Prêmio “Fernando Pini” de Excelência Gráfica (61)
• Crônicas: A caminho do tri – por Luiz Gonzaga (62)
• Linha direta: Um desafio para o século XXI – por Nilson Mendes Cardoso (64)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)
Para abrir ou baixar essa Edição 077, 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+Newsletter54/077_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVII - Edição 078 – Março 1997
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Editorial: Baseado na floresta encantada de Disney – por Cláudio Vieira (07)
• Artigo: Papel kraft e papel imprensa – por José Oscival dos Santos (08)
• Artigo: Produção gráfica. A etapa do acabamento – por Mário Carramillo Neto
(14)
• Reportagem: KAPPA ESHABOARD – Papelão classe A - por Gracia Martin (20)
• Artigo: Mercosul – Ameaça ou oportunidade – por Roberto Barreto Leonardos (23)
• Entrevista por Gracia Martin com Osmar Elias Zogbi: RIPASA – Momento decisivo
(24)
• Reportagem: Envelope de papel. Ferramenta de marketing – por Gracia Martin
(30)
• Artigo: Gerenciando o ciclo de papel – por José Soares (36)
• Memória do Setor – por Sérgio Haberfeld (41)
• Artigo: Você sabe o que é flexografia – por José Roberto Marcussi (48)
• Artigo: Propriedades dos papéis para impressão gráfica. Parte 3 – por Edison da
Silva Campos (50)
• Reportagem: FLORAM: a luta da natureza contra o tempo – por Beatriz Vera Pozzi
Redko (55)
• Artigo: O meio ambiente e a globalização da economia – por Paulo Bastos Cruz
Filho (60)
• Artigo: O conceito Janus – por Jair Padovani (62)
• Comunicação: A vez do papel aparecer – por Gracia Martin (66)
• Entrevista por Gracia Martin com Alexandre Wollner: Designer gráfico e papel: um
eterno namoro (68)
• Linha direta: O aquecimento nos mercados de papel nos países em
desenvolvimento – por Luiz Otávio Mota Valadares (72)
• Diretoria e conselho da ANAVE (74)
Para abrir ou baixar essa Edição 078, 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+Newsletter54/078_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVII - Edição 079 – Outubro 1997
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Editorial - por Gracia Martin (07)
• Reportagem: 22º Fórum de Análise da ANAVE. É o momento do setor investir
(08)
• Noticioso: Personalidades homenageadas como sócios eméritos da ANAVE:
Alfredo Cláudio Löbl, Celso Foelkel e Gastão Campanaro (09)
• 22º Fórum: A mágica do real – por Joelmir Beting (14)
• 22º Fórum: Tendências econômicas – por José Soares (16)
• 22º Fórum: A virada da balança comercial – por Francisco Saliba (17)
• 22º Fórum: Brasil consumirá mais papel – por Nilson Mendes Cardoso (22)
• 22º Fórum: Investimentos em alta – por Ângela Regina Pires Macedo (26)
• 22º Fórum: Mercosul – Oportunidades e ameaças – José Carlos Montanari(29)
• 22º Fórum: A caminho da consolidação – por Nestor Bercovich (30)
• 22º Fórum: Argentina lidera as importações de papel – por David Bertagni (32)
• 22º Fórum: O Chile frente ao Mercosul – por Pedro Huerta Barros (36)
• 22º Fórum: A atuação de representantes de vendas frente ao Mercosul – por
Pablo Flores (38)
• 22º Fórum: Para integrar é preciso padronizar – por Marcello Lettiere Pilar (40)
• 22º Fórum: Os impactos da revolução digital no setor de papel – por Mauro
Antônio Cerchiari (43)
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• 22º Fórum: Impressão digital sob demanda – por Winston Liu (45)
• 22º Fórum: Não basta confiar na memória – por Lourival Correia Júnior (47)
• 22º Fórum: Negócios via internet – por Jorge Salles (49)
• 22º Fórum: O depósito inteligente – por Osvaldo Varela (51)
• 22º Fórum: Análise setorial – por Dante Ramenzoni (22)
• 22º Fórum: Embalagens: 2001 – A odisseia – por Graham Wallis (54)
• 22º Fórum: Cartões: consumo será maior do que a produção – por Marcelo
Maggione Meng (57)
• 22º Fórum: Boas perspectivas para papéis “tissue” – Ruy Haidar (60)
• 22º Fórum: Embalagens: de olho no consumidor – por Paulo Nigro (64)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)

Para abrir ou baixar essa Edição 079, 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+Newsletter54/079_Revista+ANA
VE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XVIII - Edição 080 – Dezembro 1997
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Editorial: Batatas fritas “Pont Neuf” – por Roberto Barreto Leonardos (06)
• Artigo: Cartões para embalagens, uma escolha inteligente – por Paulo Cesar
Bernardino (07)
• Artigo: Produção gráfica. A etapa do acabamento – por Mário Carramillo Neto
(10)
• Reportagem: Modernos agentes de colagem - por Júlio Cabrales (16)
• Entrevista por Gracia Martin com Dante Ramenzoni: Reciclagem, tudo se renova
(20)
• Reportagem: A era digital e o consumo de papel - por João Fernando Bereta (23)
• Memória do Setor: por Plínio Haidar (27)
• Reportagem: Marketing, vale tudo para vender mais (31)
• Artigo: Propriedades dos papéis para impressão gráfica. Parte 4 – por Edison da
Silva Campos (33)
• Reportagem: Prêmio Vendedor do Ano 1997 – por Gracia Martin (38)
• Crônica: A Rainha da Inglaterra – por Roberto Barreto Leonardos (41)
• Artigo: Logística, chave de competitividade – por José Carlos da Silva Caridade
(42)
• Reportagem: 30º Congresso ABTCP – Estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico – por Gracia Martin (46)
• Linha direta: Tecnologia, o caminho para a competitividade – por Sérgio Márnio
Gandra Vaz (48)
• Diretoria e conselho da ANAVE (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 080, 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+Newsletter54/080_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 081– Abril 1998
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Calendário de atividades ANAVE (06)
• ANAVE de casa nova (07)
• Artigo: Papéis especiais – por Lino Di Piero Júnior (10)
• Artigo: Produção gráfica. Luz e cor – por Mário Carramillo Neto (13)
• Reportagem: Papéis para impressão inkjet - por Gracia Martin (18)
• Entrevista por Gracia Martin com Carlos Alberto Bifulco: A transparência dos
números (20)
• Reportagem: Celulose: Brasil a um passo da liderança - por Gracia Martin (24)
• Artigo: Reflexões estratégicas sobre a indústria brasileira de celulose e papel –
por Cristina Maria Amorim Moreno (28)
• Memória do Setor: Companhia Melhoramentos - por Murilo Ribeiro de Araújo (33)
• Reportagem: Voith amplia mercado e negócios com reestruturação interna (38)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (40)
• Reportagem: SPP NEMO: parcerias premiadas (42)
• Artigo: Propriedades dos papéis para impressão gráfica. Parte 5 – por Edison da
Silva Campos (44)
• Linha direta: Recrutamento e seleção de executivos – por Thomas Case (48)
• Diretoria e conselho da ANAVE (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 081, 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+Newsletter54/081_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 082 – Agosto de 1998
Conteúdo principal:
• Índice (07)
• Editorial: por Ronaldo Sella (07)
• Reportagem: Prêmio Homenagem do Ano 1998 da ANAVE (10)
• Reportagem: VCP – Empresa do Ano 1998 (11)
• Reportagem: José Soares - Personalidade do Ano 1998 (12)
• Reportagem: Planalto - Anunciante do Ano 1998 (14)
• Entrevista por Gracia Martin com Fernando Costa e Celso Martinez da Revista
Época: É válido investir na mídia impressa (19)
• Artigo: Produção gráfica. Luz e cor. Parte 2– por Mário Carramillo Neto (23)
• Artigo: Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 1 – por Celso
Foelkel (28)
• Reportagem: Chamois da SANTISTA RIPASA, no tom adequado à leitura (32)
• Memória do Setor – SAMAB – Falta pouco para completar um século - por Martti
K. Soisalo (33)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (38)
• Artigo: A verdade sobre o uso da madeira – por Ronaldo Luiz Sella (40)
• Reportagem: PISA: dois milhões de toneladas de papel imprensa – por Gracia
Martin (44)
• Artigo: Recursos humanos: o desafio da globalização – por José Francisco Pereira
Garcia (44)
• Notícias em tempo (48)
• Diretoria e conselho da ANAVE (52)
Para abrir ou baixar essa Edição 082, 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+Newsletter54/082_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 083 – Outubro de 1998
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Editorial – por Gracia Martin (07)
• Reportagem: 23º Fórum de Análise da ANAVE – Além do horizonte (08)
• Noticioso: Personalidades homenageadas como sócios eméritos da ANAVE: Martti
Soisalo, Archivaldo Reche e José Carlos Bim Rossi (10)
• Artigo: O contágio epidêmico da crise – por Joelmir Betting (12)
• Artigo: A crise asiática e o setor de celulose e papel – por Nilson Cardoso (15)
• Artigo: Logística: o gargalo nas exportações – por José Carlos da Silva Caridade
(18)
• Artigo: Passos que norteiam a importação – por Samir Keedi (20)
• Artigo: Itajaí: uma alternativa portuária – por Marcelo Werner Sales (22)
• Artigo: Celulose e papel. Brasil: elo na estratégia universal – por Bóris Tabacof
(24)
• Artigo: Celulose e papel. A união das Américas e o futuro do mercado – por Elba
Cristina Lima Rego (26)
• Artigo: Celulose e papel. Uma onda de gigantismo – por Antônio Carlos de
Vasconcelos Valença (30)
• Artigo: Klabin: estabilidade econômica e globalização – por Miguel Sampol Pou
(33)
• Artigo: VCP: o desafio de renovar o tradicional – por José Francisco Garcia (36)
• Artigo: Champion: o estilo Champion de gerenciamento – por Cláudio Monte
Cassiano (39)
• Artigo: Competitividade e buscando aliados – por Paulo Tanouê (41)
• Artigo setorial: Celulose: a meta é equilíbrio – por Alejandro Jimmy Campbell (43)
• Artigo: Recurso humano faz diferença – por Caio Márcio Coube (46)
• Artigo setorial: O formulário contínuo e a comunicação eletrônica – por Marcos da
Cunha Ribeiro (48)
• Artigo setorial: O bom desempenho da flexografia – Júlio Cezário da Silva Filho
(50)
Para abrir ou baixar essa Edição 083, 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+Newsletter54/083_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 084 – Dezembro de 1998
Conteúdo principal:
• Índice (05)
• Editorial (07)
• Reportagem: Nova diretoria da ANAVE – Modernizar é preciso (08)
• Artigo: Papéis revestidos “on machine” inauguram nova categoria de produtos no
País – por Paulo Giuliani Sodré (11)
• Artigo: Produção gráfica. Luz e cor. Parte 3 – por Mário Carramillo Neto (14)
• Artigo: Produção gráfica. Porque vermelho? – por Mário Carramillo Neto (17)
• Entrevista por Gracia Martin com Kurt Brandauer: Tecnologia, base para
competitividade (20)
• Artigo: Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 2 – por Celso
Foelkel (23)
• Memória do Setor – por Alfredo Cláudio Löbl (27)
• Artigo: Papelaria! O que é isso?– por Oswaldo Ferrari (32)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (36)
• Reportagem setorial: Formulário contínuo: produto versátil - por Gracia Martin
(36)
• Reportagem: Papel, arte e design – por Gracia Martin (40)
• Artigo: Papel social do setor de celulose e papel – por Mário Higino Leonel (44)
• Linha direta: Homenagem ao papeleiro – por Thomaz Lowenthal (47)
• Diretoria e conselho da ANAVE (49)
Para abrir ou baixar essa Edição 084, 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+Newsletter54/084_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 085 – Abril de 1999
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Cartas (05)
• Editorial de Cláudio Henrique Pires (06)
• Notícias ANAVE (07)
• Homenagem a Leon Feffer (10)
• Entrevista com Marcus Vinicius Pratini de Moraes: O que falta para o equilíbrio da
balança comercial (24)
• Artigo: Papéis de segurança – por Sueli Biancatti (16)
• Reportagem: A força do esporte (22)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (26)
• Memória do Setor – ANAVE – A associação dos profissionais de venda (30)
• Reportagem: EIDELBERG continua confiante (35)
• Reportagem: PILÃO: Fabricantes de equipamentos nacionais conquistando
mercados internacionais (38)
• Publicações (40)
• Reportagem setorial: Mais cadernos, mais educação, mais cultura – por Gracia
Martin (42)
• Artigo: Benefícios sociais: o desafio comum – por Cláudio José Tusikas (45)
• Clipping (47)
• Linha direta: A distribuição de papel no Brasil – por Vicente Amato Sobrinho (49)
• Diretoria e conselho da ANAVE (50)

Para abrir ou baixar essa Edição 085, 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+Newsletter54/085_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 086 – Julho de 1999
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial de Cláudio Henrique Pires (06)
• Notícias ANAVE (08)
• Homenagem a Leon Feffer (10)
• Entrevista com Horácio Lafer Piva - Personalidade do Ano 1999 pela ANAVE:
Basta vontade política para se remover o que chamamos de “custo Brasil” (12)
• Empresa do Ano pela ANAVE 1999 – Champion – A Champion e o mercado de
papéis (16)
• Anunciante do Ano pela ANAVE 1999 – Representações Spera (18)
• Artigo: Produção gráfica. Impressão gráfica em papelão ondulado – por Joviano
Felice (19)
• Reportagem: Papel cartão: definindo o estilo da embalagem brasileira – por
Gracia Martin (24)
• Entre Aspas: Com a palavra o vendedor (28)
• Reportagem: VOITH SULZER: Negócios em máquinas e equipamentos – por
Nestor de Castro Neto (30)
• Memória do Setor – Milton Pilão (30)
• Reportagem setorial: Autoadesivo é um bom negócio? – por Gracia Martin (40)
• Reportagem: Semeando o futuro. São Paulo abriga reunião florestal da FAO – por
Celso Foelkel (45)
• Clipping (48)
• Linha direta: Produção industrial com respeito à Natureza – por Bernardo Spiegel
(51)
• Diretoria e conselho da ANAVE (52)

Para abrir ou baixar essa Edição 086, 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+Newsletter54/086_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 087 – Setembro 1999
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: A ANAVE precisa participar na adequação do profissional de vendas –
por Cláudio Henrique Pires (07)
• Reportagem: 24º Fórum de Análise da ANAVE–É preciso retomar o processo de
crescimento - por Gracia Martim (08)
• Palestra 24º Fórum: O futuro do cartão – por Sérgio Haberfeld (12)
• Palestra 24º Fórum: O papel e a evolução tecnológica da indústria gráfica – por
Gerson Pacheco (48)
• Palestra 24º Fórum: Vem aí um novo ciclo de investimentos – por Bóris Tabacof
(20)
• Palestra 24º Fórum: A importância do kraftliner na produção de papelão ondulado
– por Theo Borges (22)
• Palestra 24º Fórum: O consumo de papéis revestidos na América Latina – por
Mauro Antônio Cerchiari (26)
• Palestra 24º Fórum: Mídia digital: clicou, imprimiu – por Renato Freire de Oliveira
(31)
• Palestra 24º Fórum: Expectativa de crescimento moderado – por Luciano
Coutinho (34)
• Palestra 24º Fórum: Os desafios da distribuição – por Arthur Gonoretzky (38)
• Palestra 24º Fórum: Papéis especiais – Soluções integradas – por Eberson Tadeu
H. de Souza (40)
• Palestra 24º Fórum: A reciclagem de papel no Brasil – Alberto Fabiano Pires (43)
• Palestra 24º Fórum: Caminhos para a capitalização – por Mauritz K. Folkertz (48)
• Palestra 24º Fórum: BNDES alerta – É preciso continuar investindo – por Antônio
Carlos de Vasconcelos Valença (52)
• Palestra 24º Fórum: Fusões e aquisições: o processo de consolidação industrial –
por Carlos Alberto Farinha e Silva (56)
• Palestra 24º Fórum: O futuro é promissor – Roberto Giannetti da Fonseca (60)
• Reportagem: Flashes do 24º Fórum ANAVE (64)
• Diretoria e conselho da ANAVE (66)
Para abrir ou baixar essa Edição 087, 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+Newsletter54/087_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XIX - Edição 088

– Novembro/Dezembro 1999

Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: ANAVE e RPA – Aliança promissora – por Cláudio Henrique Pires (06)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: O fotolito está com os dias contados? (12)
• Artigo: Papel cartão para alimentos congelados - por Paulo César Bernardino (18)
• Artigo: Confiabilidade laboratorial – Ponto-chave em transações comerciais – por
Maria Luiza Otero d’Almeida (21)
• Artigo: Confiabilidade laboratorial – O que são programas interlaboratoriais – por
Maria Luiza Otero d’Almeida, Mariza Eiko Tsukuda Koga e Regina Coeli Testa
Takahashi (24)
• Artigo: A expansão da indústria papeleira – por Gracia Martin (28)
• Artigo: Brasil – Exportador ou importador – por Mauro Cerchiari (31)
• Artigo: O que há de novo em imprimir e escrever – por Sérgio Bueno da Silva
(33)
• Reportagem: A grande expectativa dos fornecedores de máquinas (35)
• Reportagem: A visão dos importadores (36)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (38)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (41)
Para abrir ou baixar essa Edição 088, 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+Newsletter54/088_Revista+ANAVE.pdf
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ATENÇÃO AMIGOS – Problemas
na paginação dessa digitalização –
Por favor, sigam cuidadosamente os
números das páginas para melhor
acompanhamento dos artigos e
colunas

REVISTA ANAVE: Ano XX - Edição 089 – Janeiro/Fevereiro 2000
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Reaprendendo a vender – por Cláudio Henrique Pires (06)
• Cartas (07)
• Reportagem: O que há de novo para celulose, papel e impressão (10)
• Reportagem: Transporte, embalagem e armazenagem do papel – A qualidade e
seus reflexos - por Gracia Martin (18)
• Reportagem: Cuidados com a fragilidade do papel (22)
• Reportagem: Na distribuição, armazenagem e transporte fazem a diferença - por
Gracia Martin (24)
• Reportagem: Transporte rodoviário, parceria é o caminho - por Gracia Martin (25)
• Reportagem: Ultrapassando fronteiras – Sem logística, comércio exterior não tem
futuro – por Gracia Martin (27)
• Artigo: Papel bem acondicionado melhora qualidade da impressão - por Gracia
Martin (30)
• Artigo: Aproveitamento do papel na impressão - por Sérgio Rossi Filho (32)
• Artigo: Autoadesivo: um negócio sem mistérios - por Sérgio R. Lopes e Rodrigo S.
Franchim (34)
• Artigo: Alternativa de uso de resíduo industrial - por H.A. Oliveira, E.S. Cunha,
R.M. Gibo e J.C. Bressiani (36)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (39)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (41)
Para abrir ou baixar essa Edição 089, 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+Newsletter54/089_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XX - Edição 090 – Março/Abril 2000
Conteúdo principal:

• Índice (04)
• Editorial: A ANAVE tem muito a oferecer a você – por Cláudio Henrique Pires (06)
• Cartas (06)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: Papéis acompanham evolução das embalagens – por Gracia Martin
(18)
• Reportagem: Papelão ondulado demonstra capacidade de expansão (27)
• Reportagem: Reciclar papéis é viável industrial e economicamente (29)
• Artigo: Papel cartão: gramatura ou rigidez – por Anna Lúcia Mourad (32)
• Artigo: Diferenças entre processos de laminação e metalização – por Carlos dos
Santos Filho e Sérgio Lima Pivello (36)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (39)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (41)

Para abrir ou baixar essa Edição 090, 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+Newsletter54/090_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XX - Edição 091 – Maio/Junho 2000
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: 25º Fórum será em agosto – por Cláudio Henrique Pires (06)
• Cartas (08)
• Novidades do setor (10)
• Reportagem: Novidades movimentam a área de “desktop publising” – por Gracia
Martin (16)
• Reportagem: DRUPA comemora jubileu e se consolida como maior feira gráfica do
mundo – por Márcia Basseto Paes (22)
• Reportagem: DRUPA – Cresce a participação de expositores brasileiros – por
Márcia Basseto Paes (27)
• Estudo de caso: Parque gráfico utiliza sistema inovador de climatização – por
Ronaldo Almeida (30)
• Reportagem: Gigantografia – Perspectivas de expansão da mídia exterior e de
outros impressos em grande formato – por Gracia Martin (33)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (38)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (40)

Para abrir ou baixar essa Edição 091, 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+Newsletter54/091_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XX - Edição 092 – Julho/Agosto 2000
Conteúdo principal:

• Índice (04)
• Editorial: Vamos saber mais sobre o futuro do setor de celulose e papel – por
Cláudio Henrique Pires (06)
• Cartas (08)
• Novidades do setor (10)
• Reportagem: Riscos e oportunidades no mundo dos negócios virtuais – por Gracia
Martin (18)
• Reportagem: 25º Fórum de Análise: em foco a situação atual e as tendências do
mercado de papel (22)
• Reportagem: Setor de tissue aguarda recuperação da economia – por Gracia
Martin (24)
• Reportagem: FISPAL mostra opções para papéis para acondicionamento de
produtos alimentícios (32)
• GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PAPEL, CELULOSE E AFINS (35)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (70)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (72)
Para abrir ou baixar essa Edição 092, 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+Newsletter54/092_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XX - Edição 093 – Setembro/Outubro 2000
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Futuro promissor depende de ações concretas no presente – por Cláudio
Henrique Pires (06)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: Papéis especiais: qual a sua especialidade – por Naia Veneranda
(12)
• Novidades do mercado (19)
• Reportagem: Flexografia: a grande alternativa – por Cristiane Di Rienzo (20)
• Reportagem: 25º Fórum da ANAVE avalia o futuro – por Gracia Martin (28)
• Artigo: O que é e o que está em jogo em tecnologia: CTP – Computer-to-Plate –
por Cláudio Cavargere (34)
• Eventos (37)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (38)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (40)

Para abrir ou baixar essa Edição 093, 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+Newsletter54/093_Revista+ANAVE.pdf
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ATENÇÃO AMIGOS – Problemas
na paginação dessa digitalização –
Por favor, sigam cuidadosamente os
números das páginas para melhor
acompanhamento dos artigos e
colunas

REVISTA ANAVE: Ano XX - Edição 094 – Novembro/Dezembro 2000
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Parcerias e realizações contribuem para um ano positivo – por Cláudio
Henrique Pires (06)
• Reportagem: Papel e celulose encerram ano com bons resultados – por Cristiane
Di Rienzo (08)
• Reportagem: O uso sustentável das plantações florestais – por Naia Veneranda
(12)
• Reportagem: É possível utilizar a madeira de uma forma sustentável e o Brasil já
pode ensinar como (18)
• Reportagem: Acabamento: a arte da finalização – por Cristiane Di Rienzo (22)
• Designer: Fred Jordan – por Márcia Basseto Paes (28)
• Artigo: Jateamento com gelo seco é usado para remoção de tintas e resíduos de
impressoras – por Fernando Roca Perrogón (34)
• Eventos: ABTCP/TAPPI 2000 (36)
• Eventos (38)
• Premiação Melhor Vendedor do Ano (39)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (41)

Para abrir ou baixar essa Edição 094, 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+Newsletter54/094_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 095 – Janeiro/Fevereiro 2001
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: Disposição para enfrentar os desafios – por Fernando Franzoni (06)
• Cartas (06)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: Não-madeiras são alternativas para produção de fibra longa – por
Naia Veneranda (16)
• Reportagem: Reflexos da movimentação na qualidade do papel – por Naia
Veneranda (24)
• Reportagem: Cursos auxiliam profissionais dos setores gráfico e papeleiro a se
atualizar – por Naia Veneranda (32)
• Artigo: Falha de adesão de tintas e vernizes em películas de polipropileno
(BOOPP) – por Niniam Richardson (35)
• Eventos (36)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE: Gestão 2000/2002: A posse da nova diretoria
(38)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (40)

Para abrir ou baixar essa Edição 095, 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+Newsletter54/095_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 096 – Março/Abril 2001
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Novidades no setor gráfico – por Fernando Franzoni (06)
• Cartas (08)
• Novidades do setor (09)
• Reportagem: O papel da reciclagem – por Naia Veneranda (12)
• Reportagem: Rótulos autoadesivos evoluem para atender mercado em
crescimento - por Cristiane Di Rienzo (27)
• Reportagem: FIEPAG, maior feira da América Latina anima o setor - por Naia
Veneranda (28)
• Artigo: Como lidar com a contaminação de aparas – por Laura Sanchez Sanchez
(45)
• Eventos (46)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (47)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (48)

Para abrir ou baixar essa Edição 096, 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+Newsletter54/096_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 097 – Maio/Junho 2001
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Crise de energia elétrica ameaça economia – por Fernando Franzoni
(06)
• Novidades do setor (08)
• Cursos (12)
• Reportagem: Embalando com celulose – por Naia Veneranda (14)
• Artigo: O sistema integrado de embalagem – por Renato Larocca (20)
• Reportagem: A modernização do parque gráfico nacional – por Naia Veneranda
(24)
• Reportagem: Importação: a burocracia começa aqui – por Cristiane Di Rienzo
(26)
• Reportagem: FIEPAG/CONVERFLEX supera expectativas e demonstra
aquecimento do setor gráfico nacional – por Naia Veneranda (30)
• Artigo: O comércio eletrônico no segmento de celulose e papel – por Sérgio Kilpp
(35)
• Designer: As variações de Wilda – por Cristiane Di Rienzo (36)
• Eventos (39)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (40)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (41)
Para abrir ou baixar essa Edição 097, 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+Newsletter54/097_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 098 – Julho/Agosto 2001
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: A verdade sobre a crise energética – por Fernando Franzoni (06)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: Papéis para imprimir e escrever têm boas perspectivas – por Naia
Veneranda (13)
• Reportagem: Conversão: a indústria da transformação – por Cristiane Di Rienzo
(17)
• Reportagem: O papel dos especiais – por Cristiane Di Rienzo (18)
• Reportagem: Segurança impressa – por Cristiane Di Rienzo (20)
• Artigo: Momento crítico para o papel tissue – por Naia Veneranda (22)
• Artigo: A especificação no processo de desenvolvimento de embalagens – por
Renato B. Larocca (24)
• Reportagem: Feira de alimentação e embalagem movimenta os setores: gráfico e
de embalagens – por Naia Veneranda (28)
• Eventos (32)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (33)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (34)
• GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PAPEL, CELULOSE E AFINS (35)

Para abrir ou baixar essa Edição 098, 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+Newsletter54/098_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 099 – Setembro/Outubro 2001
Conteúdo principal:

• Índice (02)
• Editorial: Há muito a realizar – pela Diretoria da ANAVE (04)
• Novidades do setor (06)
• Reportagem: 26º Fórum de Análise da ANAVE: Grandes transformações no setor
de celulose, papel e indústria gráfica – por Naia Veneranda (12)
• Reportagem: Qual a impressão que fica? – por Naia Veneranda (24)
• Reportagem: A celulose regenerada na produção de não-tecidos – por Cristiane Di
Rienzo (30)
• Artigo: Os benefícios da tecnologia: cartuchos – por Renato Larocca (36)
• Designer: O design de Alexandre Wollner – por Cristiane Di Rienzo (42)
• Artigo: Perspectivas para a reciclagem de papel. Parte 1 – por Alcides Lopes Leão
(45)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (48)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (49)

Para abrir ou baixar essa Edição 099, 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+Newsletter54/099_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 100 – Novembro/Dezembro 2001
Conteúdo principal:
• Editorial: Compromisso com a evolução – pela diretoria da ANAVE (03)
• Índice (04)
• Novidades do setor (06)
• Reportagem: BRACELPA divulga avaliação do setor (12)
• Reportagem: Competitividade e certificação florestal - por Naia Veneranda (14)
• Reportagem: A impressão das cores especiais – por Cristiane Di Rienzo (19)
• Artigo: Cuidados que a embalagem não pode deixar de ter – por Renato Larocca
(22)
• Prêmio Destaques: Reconhecimento ao talento dos profissionais de venda – por
Gracia Martin (24)
• Reportagem: Congresso e exposição da ABTCP mostram novidades tecnológicas
do setor - por Naia Veneranda (28)
• Artigo: O novo perfil do homem de vendas – por Theo Borges (30)
• Designer: Guto Lacaz – Artista gráfico – por Naia Veneranda (36)
• Artigo: Perspectivas para a reciclagem de papel. Parte 2 – por Alcides Lopes Leão
(39)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (42)
Para abrir ou baixar essa Edição 100, 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+Newsletter54/100_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 101 – Janeiro/Fevereiro 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: Por dentro da nova ANAVE – pela diretoria da ANAVE (04)
• Índice (06)
• Novidades do setor (08)
• Cursos (12)
• Reportagem: Mão-de-obra especializada na indústria de celulose e papel – por
Naia Veneranda (14)
• Reportagem: A transição do fotolito para o CtP – por Naia Veneranda (20)
• Reportagem: A ética da embalagem – por Renato B. Larocca (23)
• Reportagem: ANAVE investe em nova imagem e lança exposição ambiental
ECOANAVE para o setor – por Anna Lúcia Mourad (32)
• Venda Mais: Não seja um vendedor, seja um criador de oportunidades – por
César Romão (26)
• Designer: Ativo, criativo, multissensorial. Conheça Marcelo Lopes – por Naia
Veneranda (29)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Eventos (33)
Para abrir ou baixar essa Edição 101, 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+Newsletter54/101_Revista+ANAVE.pdf

109

REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 102 – Março/Abril 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: Parceira promissora – por Fernando Franzoni (04)
• Índice (06)
• Cartas (07)
• Novidades do setor (08)
• Cursos (10)
• Reportagem: Tratamento de efluentes na indústria de papel e celulose – por Naia
Veneranda (12)
• Noticioso: Exposição sobre meio ambiente da ANAVE será promovida em parceria
com a BRACELPA (19)
• Reportagem: A importância da logística na produção e no desenvolvimento de
embalagens – por Naia Veneranda (20)
• Venda Mais: Comunicando-se com o cliente e com o mercado – por César Romão
(24)
• Designer: Tide Hellmeister: em fotos, telas e luzes – por Naia Veneranda (28)
• Eventos (31)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (32)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
Para abrir ou baixar essa Edição 102, 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+Newsletter54/102_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 103 – Maio/Junho 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: ECOANAVE e BRACELPA – Você não pode ficar fora dessa – por
Fernando Franzoni (03)
• Índice (04)
• Novidades do setor (06)
• Cursos (09)
• Reportagem: Diminuição de perdas durante o transporte do papel – por Naia
Veneranda (10)
• Reportagem: INTERPACK 2002 – Embalando o mundo para uma melhor qualidade
de vida – por Álvaro Azanha (14)
• Artigo: Embalagens: características e funções – por Renato Larocca (16)
• Reportagem: As oportunidades para os fabricantes de menor porte – por Naia
Veneranda (18)
• Artigo: Novos aspectos do processo de retenção microparticulado – por Juntai Liu
(21)
• Venda Mais: A importância do distribuidor – por Sérgio Canela (24)
• Noticioso: Cia Suzano, Murilo Passos e Voith Paper recebem prêmio da ANAVE
(26)
• Designer: Reconheça Mário Cafiero – por Naia Veneranda (28)
• Noticioso: Setor de papel e celulose mostra como pratica desenvolvimento
sustentado (31)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Eventos (33)

Para abrir ou baixar essa Edição 103, 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+Newsletter54/103_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 104 – Julho/Agosto 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: 27º Fórum de Análise – Marketing e comunicação, caminhos que levam
ao sucesso – por Fernando Franzoni (04)
• Índice (06)
• Novidades do setor (08)
• Cursos (12)
• Reportagem: Indústria papeleira e poluição atmosférica – por Naia Veneranda
(14)
• Noticioso: Associações lançam manual de gestão ambiental para a indústria
gráfica (18)
• Artigo: Sinal verde para as embalagens – por Álvaro Azanha (20)
• Reportagem: Feiras internacionais movimentam setor de embalagens – por Naia
Veneranda (22)
• Artigo: Bambu: matéria-prima celulósica e energética. Parte 1 – por Anísio Azzini
e Antônio L. Beraldo (25)
• Venda Mais: O que é ser inteligente – por Daniel Vargas Castro (28)
• Designer: As artes e as letras de Carlos Baptistella – por Naia Veneranda (32)
• Eventos (35)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (36)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (38)
• GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PAPEL, CELULOSE E AFINS (39)

Para abrir ou baixar essa Edição 104 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+Newsletter54/104_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 105 – Setembro/Outubro 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: Cumprimento de etapas e estímulo para prosseguir – por Fernando
Franzoni (04)
• Índice (06)
• Novidades do setor (08)
• Cursos (10)
• Reportagem: 27º Fórum de Análise. ANAVE analisa tendências de marketing e
questões ambientais – por Naia Veneranda (12)
• Artigo: Bambu: matéria-prima celulósica e energética. Parte final – por Anísio
Azzini e Antônio L. Beraldo (18)
• Noticioso: ABTCP 2002 promete novidades e lançamentos – por Naia Veneranda
(21)
• Designer: Bassy Machado. A arquitetura das dobraduras – por Naia Veneranda
(24)
• Reportagem: Controle de qualidade no processo industrial – por Naia Veneranda
(28)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (31)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Eventos (33)
Para abrir ou baixar essa Edição 105, 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+Newsletter54/105_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXI - Edição 106 –

Novembro/Dezembro 2002

Conteúdo principal:
• Editorial: Ano de muito diálogo – por Fernando Franzoni (06)
• Índice (07)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: Automação garante qualidade à indústria papeleira – por Naia
Veneranda (10)
• Artigo: A importância das embalagens de papel cartão na indústria alimentícia –
por Renato Larocca (14)
• Artigo: Projeções positivas para o setor de celulose e papel – por Osmar Elias
Zogbi (16)
• Noticioso: ANAVE premia Vendedores do Ano 2002 (22)
• Reportagem: ABTCP 2002 supera expectativas – por Naia Veneranda (26)
• Venda Mais: Estratégias para melhorar as vendas de papéis especiais – por Roger
Buchamp (29)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (31)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Eventos (33)

Para abrir ou baixar essa Edição 106, 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+Newsletter54/106_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 107 – Janeiro/Fevereiro 2003

Conteúdo principal:
• Editorial: Ano de muito diálogo – por Fernando Franzoni (04)
• Índice (05)
• Novidades do setor (06)
• Reportagem: Cursos de qualificação garantem crescimento profissional – por Naia
Veneranda (12)
• Venda Mais: Explorando as infinitas possibilidades das embalagens em papel
cartão – por Assunta Napolitano Camilo (17)
• Artigo: A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose – por Celso
Foelkel (22)
• Designer: Hiro Okita, relação sensorial com o papel – por Naia Veneranda (26)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (30)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Eventos (33)

Para abrir ou baixar essa Edição 107, 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+Newsletter54/107_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 108 – Março/Abril 2003
Conteúdo principal:
• Editorial: 33 anos de ANAVE – por Fernando Franzoni (04)
• Índice (06)
• Novidades do setor (08)
• Reportagem: Informatização traz novas tendências à área de vendas – por Naia
Veneranda (12)
• Reportagem: Embalagens celulósicas para frigorificados – por Naia Veneranda
(16)
• Artigo: Embalagem. Eventuais problemas causados pela cadeia de frio – por
Renato Larocca e Álvaro Azanha (19)
• Artigo: Produção mais limpa. Uma ferramenta de controle ambiental - por Júlia
Alice Ferreira (22)
• Noticioso: A ANAVE hoje (26)
• Designer: A arte de Moema Cavalcanti - por Naia Veneranda (28)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (31)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Eventos (33)

Para abrir ou baixar essa Edição 108, 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+Newsletter54/108_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 109 – Maio/Junho 2003

Conteúdo principal:
• Editorial: O que muda no setor de papel e celulose?– por Fernando Franzoni (03)
• Índice (05)
• Novidades do setor (05)
• Noticioso: Pequenas e médias empresas participam da FIEPAG (06)
• Reportagem: Estabilidade econômica traz otimismo ao setor editorial – por Naia
Veneranda (07)
• Venda Mais: O papel especial como ferramenta de vendas – por Cláudia Patrícia
Ferreira (10)
• Designer: O mundo e o design de Luciano Pessoa – por Naia Veneranda (12)
• Artigo: Embalagem. Inovar é preciso – por Renato Larocca (14)
• Noticioso: Prêmio Homenagem do Ano ANAVE (16)
• Artigo: Regimes de manejo da produção de toras para laminação e serraria –
Edilson Batista de Oliveira (18)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (21)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (22)
Para abrir ou baixar essa Edição 109, 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+Newsletter54/109_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 110 –

Setembro/Outubro 2003

Conteúdo principal:
• Editorial: Mercado é o foco – por Gracia Martin (03)
• Índice (03)
• Cartas (04)
• Palavra do presidente: A ANAVE e o setor papeleiro – por Fernando Franzoni (05)
• Novidades do setor (06)
• Reportagem: 28º Fórum Análise: rumo a um novo ciclo de desenvolvimento (12)
• Palestra 28º Fórum: Entre o que é desejável e o que é possível – por Bóris
Tabacof (15)
• Palestra 28º Fórum: Perspectivas favoráveis para embalagens em papel cartão –
por Assunta Napolitano Camilo (22)
• Palestra 28º Fórum: Papel de imprensa: veiculação de publicidade interfere no
consumo de papel jornal – por Carlos Alberto Farinha e Silva (26)
• Palestra 28º Fórum: Novas gerações deverão consumir mais papel – por Mauro
Antônio Cerchiari (30)
• Agraciados com o Prêmio Vendedor do Ano 2003 da ANAVE (33)
• Palestra 28º Fórum: Distribuição. Clientes não são todos iguais – por Marco
Antônio de Oliveira (34)
• Palestra 28º Fórum: O papelão ondulado e a floresta urbana – por Carlos Alberto
Masili (36)
• Palestra 28º Fórum: Leitura e educação. Falta desenvolver o hábito da leitura –
por Maria Célia Furtado (38)
• Palestra 28º Fórum: Gráficos devem investir menos e administrar mais – por
Mário César Martins de Camargo (42)
• Reportagem: Confraternização no Fórum de Análise (45)
• Ponto de vista: Reformas promoverão a descompetitividade – por Ives Gandra da
Silva Martins (49)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 110, 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+Newsletter54/110_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 111 –

Novembro/Dezembro 2003

Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Cartas (05)
• Palavra do presidente: A busca do aprimoramento profissional – por Theo Borges
(08)
• Mix: Novidades do setor (09)
• Reportagem: Ecodesign – um novo conceito em embalagem (14)
• Reportagem: RIPASA – Apetite para crescer (18)
• Reportagem: Prêmio Vendedor do Ano ANAVE 2003 – Os melhores (20)
• Reportagem: Os segredos do sucesso, conforme palavras dos vencedores do
Premio Vendedor do Ano 2003 (22)
• Reportagem: ABTCP TAPPI 2003 é um evento técnico que abre espaço também
para melhor compreensão do mercado (24)
• Reportagem: 28º Fórum de Análise da ANAVE: o que muda para os exportadores
(26)
• Palestra 28º Fórum: Celulose: disposição para investir e dobrar a produção – por
Fernando Henrique da Fonseca (28)
• Palestra 28º Fórum: Imprimir e escrever: Consolidando marcas no exterior – por
Sérgio Márnio Gandra Vaz (30)
• Palestra 28º Fórum: Embalagem: Brasil se destaca como exportador de kraftliner
– por Paulo Roberto Petterle (32)
• Palestra 28º Fórum: Seguro de um produto – por Predag Pancevsky (36)
• Palestra 28º Fórum: Exportação de celulose e papel: aquecimento da demanda
interna colocará em risco as exportações - por Murilo César Lemos dos Santos
Passos (28)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (40)
• Eventos (42)
• Reportagem: A fidelidade do cliente faz a diferença (44)
• Mundo dos negócios: Considerações sobre papel imune – por Vicente Amato
Sobrinho (48)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (49)
Para abrir ou baixar essa Edição 111, 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+Newsletter54/111_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 112 – Janeiro/Março 2004
Conteúdo principal:
• Palavra do presidente: A ANAVE quer formar excelentes vendedores – por Theo
Borges (04)
• Índice (06)
• Cartas (08)
• Mix: Novidades do setor (10)
• Reportagem: Estratégia - Relacionamento é tudo (16)
• Artigo: O modelo europeu de distribuição de papel – por Hubert Duijsens (20)
• Reportagem: Rótulos autocopiativos: qualidade e tecnologia em evolução (24)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (27)
• Reportagem: Reforma sindical – por Vicente Amato Sobrinho (30)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (32)
• Venda Mais: O que é desafio? Qual é o seu desafio? – por Jacira Pedroni (33)
• Reportagem: Papel imprensa: mercado complexo e desafiador (35)
• Reportagem: Papelão ondulado: Inovação e desenvolvimento de caixas - por
Geraldo Cofcewiz (38)
• Designer: Alexandre Wollmer: designer brasileiro transforma sua história em livro
(42)
• Reportagem: Distribuição: de olho no futuro (44)
• Mundo dos negócios: As vantagens de se agregar valor às exportações – por
Rubens Bambini Júnior (48)
• Eventos (50)

Para abrir ou baixar essa Edição 112, 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+Newsletter54/112_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 113 – Abril/Junho 2004
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Visão de futuro – por Gracia Martin (05)
• Cartas (06)
• Mix: Novidades do setor (08)
• Reportagem: Estratégia – Os lucros da leitura (12)
• Reportagem: O mercado de livros (18)
• Reportagem: FISPAL: setor de papel dá ênfase ao meio ambiente (20)
• Artigo: Gestão: Da visão comercial para a visão de negócios. Uma ampla revisão
de conceitos (22)
• Palavra do presidente: Ética é tudo – por Fernando Franzoni (25)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (25)
• Prêmio Homenagem do Ano ANAVE 2004 (26)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (28)
• Reportagem: Empresa do ano: ANTILHAS (30)
• Reportagem: Personalidade do ano do setor: Osmar Elias Zogbi (32)
• Reportagem: Personalidade do ano extra- setor: Horácio Lafer Piva (34)
• Reportagem: Meio Ambiente - Sustentabilidade na prática (36)
• Reportagem: Distribuição: pesquisas são essenciais (40)
• Venda Mais: Reinvenção, estratégia e necessidade de carreira – por Carlos
Alberto Júlio (44)
• Reportagem: Papelão ondulado: Inovação e desenvolvimento de caixas - por
Geraldo Cofcewiz (38)
• Designer: Ericson Straub- Design sem fronteiras (47)
• Mundo dos negócios: Dá para vender papel pela internet? – por José Roberto
Pereira de Almeida (49)
Para abrir ou baixar essa Edição 113, 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+Newsletter54/113_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 114 – Julho/Agosto 2004

Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Como manter o ritmo de crescimento – por Gracia Martin (05)
• Palavra do presidente: Sinais de recuperação – por Fernando Franzoni (06)
• Mix: Novidades do setor (08)
• Reportagem: Estratégia, tendências – Logística é ferramenta estratégica (14)
• Reportagem: Novidades movimentam o mercado de papéis finos e especiais (20)
• Reportagem: Bons ventos no mercado de cadernos (24)
• Reportagem: Meio Ambiente: A questão da reciclagem (27)
• Reportagem: Papelão ondulado: Embalagem é um dos produtos da Schio (30)
• Reportagem: Prazos de entrega desafiam o controle de estoques (32)
• ANAVE Report: 29º Fórum de Análise ANAVE 2004 (35)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (38)
• Noticioso: Colaboração é meta de e-business (39)
• Venda Mais: A essência humana na integração organizacional – por Armando
Corrêa de Siqueira Neto (42)
• Reportagem: Legislação. Nova lei de falências – por Helder Kanamaru e Roberto
Campanella Candelária (44)
• Design: Segmento de criação promocional. Comunicar bem é o desafio (47)
• Mundo dos negócios: Gestão e competitividade na indústria gráfica – por
Hamilton Terni Costa (49)
• Eventos (50)

Para abrir ou baixar essa Edição 114, 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+Newsletter54/114_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 115 –

Setembro/Outubro 2004

Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: O tempo passa inexoravelmente – por Gracia Martin (03)
• Palavra do presidente: Por mais união– por Fernando Franzoni (04)
• Cartas (06)
• Mix: Novidades do setor (08)
• Reportagem: Fórum ANAVE 2004: ampla reunião de conceitos (16)
• Reportagem: Homenagem a Bóris Tabacof – Sócio emérito ANAVE (18)
• Abertura 29º Fórum: Responsabilidade social e novos valores – por José Penido (20)
• Encerramento 29º Fórum: Miguel Lafer – Convidado de honra (20)
• Palestra 29º Fórum: A visão do economista Luís Paulo Rosenberg (21)
• Palestra 29º Fórum: Globalização dos mercados – Recuperação a partir de 2005 – por Kurt
Schaefer (22)
• Palestra 29º Fórum: O necessário crescimento – por Murilo César Lemos dos Santos Passos
(26)
• Palestra 29º Fórum: Mercado de papéis de embalagem prevê crescimento a partir de 2004
– por Paulo Petterle (28)
• Palestra 29º Fórum: Ecoeficiência e ruptura tecnológica – por Celso Foelkel (32)
• Palestra 29º Fórum: BNDES discute questões estratégicas para o setor – por Antônio
Carlos Valença (34)
• Palestra 29º Fórum: Florestas são base para desenvolvimento e competitividade do setor –
por Carlos Lira Aguiar (36)
• Palestra 29º Fórum: Imprimir e escrever: o crescimento do consumo nas regiões em
desenvolvimento – por Luciana Huneke (38)
• Palestra 29º Fórum: Embalagem em evolução – por Eduardo Brasil Gonçalves (42)
• Palestra 29º Fórum: Papéis especiais: demanda superior à produção – por Rubens Bambini
Júnior (44)
• Palestra 29º Fórum: Setor gráfico exporta mais – por Mário César Martins de Camargo (46)
• 29º Fórum: Social e fotos do evento (47)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (49)
• Noticioso: Colaboração é meta de e-business (39)
• Eventos (50)

Para abrir ou baixar essa Edição 115, 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+Newsletter54/115_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIII - Edição 116 –

Novembro/Dezembro 2004

Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Editorial: Até março nada muda na RIPASA – por Gracia Martin (05)
• Cartas (06)
• Mix: Novidades do setor (08)
• Reportagem: Celulose: administrar a produção é o desafio (16)
• Reportagem: Fórum ANAVE 2004: A meta é a eficiência (21)
• Artigo: Repensando a cadeia de logística – por Marcos Isaac (22)
• Artigo: Telas, feltros e qualidade do papel – por José Erothides (24)
• Artigo: Máquinas e equipamentos: O retorno dos investimentos – por Nestor de
Castro Neto (26)
• Reportagem: Embalagem de papel cartão: a grande oportunidade está na
integração com a cadeia de produção de embalagem (28)
• Reportagem: Tissue requer estratégia diferenciada (30)
• ANAVE Report (33)
• Palavra do presidente: Tempo de plantar – por Fernando Franzoni (33)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (34)
• Noticioso: Prêmio Vendedores do Ano ANAVE 2004 – Competência reconhecida
(35)
• Eventos (38)
• Reportagem: Papelão ondulado – Onda de crescimento (40)
• Reportagem: As diretrizes da distribuição de papel (42)
• Design: Nada supérfluo na embalagem de papel cartão (46)
• Mundo dos negócios: Tecnologia da informação e competitividade – por John
Freschel (48)
Para abrir ou baixar essa Edição 116, 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+Newsletter54/116_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 117 – Janeiro/Fevereiro 2005
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: Compromisso com a competência – por Gracia Martin (03)
• Cartas (04)
• Mix: Novidades do setor (05)
• Artigo: Relacionamento: Viva a rotina! – por Marcelo Miyashita (10)
• Reportagem: Mercado: Papel nobre (14)
• Reportagem: Embalagem de papel cartão: Segurança a toda prova (20)
• Palavra do presidente: 2005, 2006, 2007 – À espera de um futuro promissor –
por Fernando Franzoni (23)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (24)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (25)
• Venda Mais: O que é ser líder? – por Carlos Fróes (28)
• Reportagem: Papel embalagem – Criatividade movimenta negócios em
cartonagem (30)
• Reportagem: Cadeia de distribuição: Páginas e páginas bem impressas (32)
• Reportagem: Logística: As interfaces entre marketing e logística (38)
• Reportagem: Sustentabilidade e certificação florestal: Compromisso com o futuro
(40)
• Design: Inovar sempre é possível (46)
• Eventos (48)
• Mundo dos negócios: Controle especial para papel imune (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 117, 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+Newsletter54/117_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 118 – Março/Abril 2005
Conteúdo principal:
• Expediente & cartas (04)
• Índice (04)
• Editorial: Perspectivas e dimensões – por Gracia Martin (03)
• Mix: Novidades do setor (05)
• Reportagem: Relacionamento. Marca: razão de ser (11)
• Reportagem: Workshop setorial – Papéis especiais e finos, uma ampla visão (14)
• Reportagem: Mercado: Celulose em alta (21)
• Artigo: Mercado internacional: A China, o dólar e o ciclo do papel – por Rod Young
(24)
• Reportagem: FIEPAG 2005 surpreende (26)
• Reportagem: Embalagem: Vida longa (28)
• Palavra do presidente: Unir esforços para evoluir – por Fernando Franzoni (31)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (32)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (33)
• Reportagem: Distribuição: Para encurtar distâncias (34)
• Reportagem: Logística: O “X” da questão (38)
• Reportagem: Sustentabilidade: Foco social (42)
• Design: Papel, atrativos e peculiaridades - por Sonia Valentim de Carvalho (46)
• Mundo dos negócios: Celulose e papel: Tendências recentes do comércio exterior
brasileiro – por Ricardo Sennes e Alexandre de Freitas Barbosa (48)
Para abrir ou baixar essa Edição 118, 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+Newsletter54/118_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 119 – Maio/Junho 2005

Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: Competências essenciais e visão de conjunto – por Gracia Martin (03)
• Expediente & cartas (06)
• Mix: Novidades do setor (08)
• Reportagem: Relacionamento: Integração (14)
• Reportagem: Mercado: Convertedores driblam obstáculos ao crescimento (18)
• Artigo: Mercado internacional: Celulose de eucalipto, perspectivas de expansão de
mercado – por Kurt Schaefer (22)
• Palavra do presidente: 30 anos de Fórum ANAVE – por Fernando Franzoni (24)
• ANAVE Report: Prêmio Homenagem do Ano ANAVE 2005 (25)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (27)
• Prêmio ANAVE: Personalidade do Setor - Ano 2005: Aureliano Ieno Costa (26)
• Prêmio ANAVE: Empresa do Ano 2005: International Paper (29)
• Reportagem: Embalagens saudáveis (30)
• Reportagem: Logística: Os caminhos da eficiência (38)
• Reportagem: Sustentabilidade: Sem desperdício (44)
• Design: Responsabilidade e criação (47)
• Legislação: MP do “bem” – por Kanamaru e Crescenti Advogados & Consultores
(50)
• Eventos (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 119, 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+Newsletter54/119_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 120 – Julho/Agosto 2005
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: A importância da mídia especializada – por Gracia Martin (03)
• Expediente (06)
• Mix: Novidades do setor (08)
• Reportagem: Relacionamento: Sua excelência, o cliente (12)
• Palavra do presidente: Foco em negócios e mercado – por Fernando Franzoni (16)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (17)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (18)
• Reportagem: Mercado: Bons ventos (20)
• Artigo: Mercado internacional: Papel de imprensa, Brasil importa cada vez mais –
por Kurt Schaefer e John Maine (23)
• Reportagem: Embalagem de polpa moldada: Formato correto (26)
• Reportagem: Embalagem de papelão ondulado: Frutas perfeitas (30)
• Reportagem: Distribuição: A percepção do cliente (32)
• Reportagem: Logística: A questão portuária (36)
• Reportagem: Sustentabilidade: Em pauta, a Agenda 21 Global (40)
• Design: Mudanças muito bem-vindas (45)
• Mundo dos negócios: Os desafios para a exportação de produtos manufaturados –
por José Augusto de Castro (47)
• Eventos (50)

Para abrir ou baixar essa Edição 120, 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+Newsletter54/120_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 121 – Setembro/Outubro 2005
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: Desafios e oportunidades – por Gracia Martin (03)
• Expediente (04)
• Palavra do presidente: Por uma base política comprometida com a classe
produtiva – por Fernando Franzoni (05)
• Mix: Novidades do setor (06)
• Reportagem: 30 anos de Fórum ANAVE – Visão de futuro (11)
• ANAVE Report: Homenagem: Carlos Aguiar, um exemplo (16)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (18)
• Palestra 30º Fórum: Papel cartão aposta em exportações – por Donald Ross
Silveira da Mota (26)
• Palestra 30º Fórum: Celulose, posição de destaque – Túlio César Reis Gomes (28)
• Palestra 30º Fórum: Exportação com foco no papel – por José Luciano Penido
(32)
• Palestra 30º Fórum: Papelão ondulado, forte e versátil – por Armando Porto
Pimentel (36)
• Palestra 30º Fórum: A irreversível inserção digital no setor gráfico – por Sílvio
Isola (38)
• Palestra 30º Fórum: Autoadesivo e suas múltiplas utilidades – por Isabela
Monteiro Galli (40)
• Palestra 30º Fórum: Soluções em cartão para embalar líquidos – por Nelson
Findeiss (43)
• Palestra 30º Fórum: Papéis especiais: perspectivas e muito trabalho – por Vandir
Arjona (45)
• Palestra 30º Fórum: Publicidade e emoção no papel – por Marcello Serpa (46)
• Palestra 30º Fórum: Mídia impressa, o futuro pertence ao leitor – por Thomaz
Souto Corrêa (48)
• ANAVE Report: Notícias da ANAVE (50)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (52)
• Legislação: São Paulo e a nova lei do ISS (53)
• Reportagem: Veracel entra em operação (55)
• Reportagem: ESCOLAR 2005 - há sinais de recuperação (57)
Para abrir ou baixar essa Edição 121, 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+Newsletter54/121_Revista+ANAVE.pdf

129

REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 122 – Novembro/Dezembro 2005
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Editorial: Comunicação em foco – por Gracia Martin (04)
• Expediente (04)
• Mix: Novidades do setor (06)
• Artigo: O peso da indústria na estrutura do capitalismo – por Paulo Skaf (10)
• Reportagem: Relacionamento: Comunicação eficaz – por Mário Persona (13)
• Reportagem: Embalagens no ritmo da economia (17)
• Artigo: Mercado internacional: Comércio mundial de papel para embalagem – por
Ken Waghorne (20)
• Palavra do presidente: Momento de transição – por Fernando Franzoni (24)
• ANAVE Report: Talento e competência – Premiação Vendedores do Ano 2005 (25)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (30)
• Reportagem: Distribuição: Equação complexa (32)
• Reportagem: Logística: A arte de exportar (37)
• Reportagem: Sustentabilidade: Florestas, uma visão mais ampla (41)
• Design: Capas que conquistam (47)
• Mundo dos negócios: Preço, questão crucial – por Thomaz Caspary (48)
• Reportagem: Entidades: SINAPEL – 60 anos (50)

Para abrir ou baixar essa Edição 122, 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+Newsletter54/122_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXIV - Edição 123 – Janeiro/Fevereiro 2006
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: Um ano de conquistas – por Fernando Franzoni (06)
• ANAVE em ação: Novidades da ANAVE – por Renata Durães (06)
• Cartas (10)
• Reportagem: Mercado – Um ano que inspira avanços e precauções – por Patrícia
Paixão (12)
• Reportagem: Stakeholders: O setor de papel e celulose e o governo – por Fabíola
Picozzi e Patrícia Paixão (18)
• Entrevista de Patrícia Paixão com Miguel Sampol Pou (20)
• Reportagem: O crescimento da celulose de fibra curta – por Fabíola Picozzi (24)
• Reportagem: Livro didático – por Renata Durães e Fabíola Picozzi (26)
• Artigo: Características do papel que influenciam no processo de impressão – por
Célio Robusti (30)
• Reportagem: Tecnologias para produção e acabamento de papéis de imprimir –
por Renata Durães (32)
• Reportagem: IS0 9001, IS0 14001 e IS0 18001 (34)
• Reportagem: Logística e distribuição – Manuseio de bobinas – por Renato
Emanuelli e Renata Durães (36)
• Reportagem: Investimento em papéis especiais (40)
• Foco: Notícias do setor (42)
• Legislação: Incentivos fiscais à inovação tecnológica – por Kanamaru e Crescenti
Advogados & Consultores (45)
• Papel na História: As pioneiras na produção do papel brasileiro – por Fabíola
Picozzi (48)

Para abrir ou baixar essa Edição 123, 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+Newsletter54/123_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXV- Edição 124 – Março/Abril 2006
Conteúdo principal:
• Índice (03)
• Expediente (03)
• 31º Fórum de Análise da ANAVE – Evento está de cara nova (04)
• Editorial: A indústria indica o norte – por Fernando Franzoni (06)
• Cartas (08)
• ANAVE em ação: Homenagem do Ano - ANAVE premia profissionais e empresa de
destaque no setor – por Renata Durães (06)
• ANAVE em ação: Sobre o 31º Fórum ANAVE (13)
• Reportagem: Mercado – Infraestrutura – O grande gargalo – por Patrícia Paixão
(14)
• Reportagem: Stakeholders: O setor de distribuição e o mercado gráfico – por
Patrícia Paixão (18)
• Entrevista de Patrícia Paixão e Luiz Emanuelli com José Luciano Penido (22)
• Reportagem: Vida longa aos alimentos – por Vivian Pereira (26)
• Artigo: Como as propriedades químicas do papel influenciam os processos de
impressão offset – por Sérgio Rossi Filho (32)
• Reportagem: IS0 14001 – Desafios e reflexos na indústria de celulose e papel –
Parte 1 – por Renata Durães (34)
• Reportagem: Novos rumos ao cutsize – Vivian Pereira (38)
• Reportagem: Empresas aderem a soluções de TI para gerenciamento da produção
e distribuição – por Renata Durães (42)
• Foco: Notícias do setor (44)
• Legislação: Registro especial das empresas do setor papeleiro junto à Secretaria
da Receita Federal – por Kanamaru e Crescenti Advogados & Consultores (45)
• Reportagem: A polêmica sobre a construção das fábricas em Fray Bentos (48)
• Papel na História: Leon Feffer – Pioneiro no desenvolvimento da celulose de
eucalipto – por Priscila Quesada (48)

Para abrir ou baixar essa Edição 124, 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+Newsletter54/124_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXV - Edição 125 – Maio/Junho 2006
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: Fórum ANAVE 2006: uma revolução – por Helder Kanamaru (06)
• ANAVE em ação: Mercados e paradigmas – por Patrícia Paixão e Renata Durães
(06)
• Entrevista de Patrícia Paixão com Antônio Maciel Neto (10)
• Reportagem: Mercado: América Latina, um mercado promissor – por Patrícia
Paixão e Renata Durães (14)
• Reportagem: Logística e distribuição: Estratégias que rendem bons frutos – por
Vivian Pereira (24)
• Reportagem: Tecnologias para secagem do papel – por Renata Durães (26)
• Reportagem: Fontes alternativas de matérias-primas para a fabricação de
celulose e papel – por Patrícia Paixão e Renata Durães (30)
• Artigo: Inter-relacionamento tinta-papel. Parte 1 – por Sérgio Rossi (32)
• Reportagem: Embalagem para produtos farmacêuticos, mais do que uma simples
embalagem – por Vivian Pereira (36)
• Legislação: PIS/PASEP e COFINS sobre o papel – por Kanamaru e Crescenti
Advogados & Consultores (37)
• Reportagem: Plantando a internacionalização do setor de papel e celulose – por
Alfredo Behrens (40)
• Reportagem: IS0 14001 – Desafios e reflexos na indústria de celulose e papel –
Parte 2 – por Renata Durães (42)
• Foco: Notícias do setor (46)
• Papel na História: Indústria Irmãos Cavallari & Filhos– por Priscila Quesada (48)
Para abrir ou baixar essa Edição 125, 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+Newsletter54/125_Revista+ANAVE.pdf
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ATENÇÃO:
Numeração de páginas na
digitalização está fora de
ordem em alguns
momentos

REVISTA ANAVE: Ano XXV - Edição 126 – 2006
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: Reconhecimento merecido – por Helder Kanamaru (06)
• ANAVE em ação: Prêmio Vendedor do Ano 2006 – por Patrícia Paixão e Vivian
Pereira (08)
• Entrevista de Patrícia Paixão e Vivian Pereira com Carlos Aguiar (12)
• Reportagem: Mercado: China, um gigante em busca de papel e celulose – por
Patrícia Paixão (16)
• Reportagem especial: Fórum ANAVE 2006 – Um retrato da indústria papeleira no
Brasil e no mundo – por Patrícia Paixão e Vivian Pereira (20)
• Reportagem: Stakeholders: O setor papeleiro e o mercado de capitais – por
Patrícia Paixão (28)
• Reportagem: Em busca da árvore perfeita – por Vivian Pereira (32)
• Fórum: Desvio de papel imune em foco (36)
• Fórum: Qual é a solução para o problema do papel importado com fins editoriais
que é desviado para fins comerciais (40)
• Artigo: Inter-relacionamento tinta-papel. Parte 2 – por Sérgio Rossi (42)
• Legislação: Suspensão da exigência de contribuição para o PIS e da COFINS na
aquisição de máquinas para produzir papéis – por Kanamaru e Crescenti Advogados
& Consultores (43)
• Foco: Notícias do setor (46)
• Papel na História: Antônio Prost Rodovalho, visionário na produção de papel
industrializado no Brasil – por Priscila Quesada (48)
Para abrir ou baixar essa Edição 126, 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+Newsletter54/126_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXVI - Edição 127 – Janeiro/Fevereiro 2007
Conteúdo principal:
• Editorial: Um ano mais do que participativo – por Fernando Franzoni (03)
• Índice (04)
• Expediente (04)
• ANAVE em ação: Notícias da ANAVE – por Natalie Valezi (06)
• Entrevista de Natalie Valezi com Erton Sanchez (08)
• Reportagem: Setor espera os efeitos do PAC – por Natalie Valezi (12)
• Reportagem: Stakeholders: Setor papeleiro e a mídia– por Wilson Azuma (16)
• Reportagem: Queimaremos as florestas plantadas – por Alfredo Behrens (20)
• Reportagem: Setor viabiliza amplos projetos de responsabilidade social – por
Natalie Valezi (22)
• Reportagem: Rice Paper Project – Um negócio sustentável – por Natalie Valezi
(24)
• Reportagem: Fontes alternativas de matérias-primas para a fabricação de
celulose e papel – por Patrícia Paixão e Renata Durães (30)
• Artigo: Queda na construção de casas nos EUA, alta de preços na celulose – por
Kurt Schaefer (28)
• Reportagem: A Internet a serviço do cliente – por Vivian Pereira (30)
• Reportagem: TI ajuda a minimizar defeitos do papel – por Wilson Azuma (36)
• Reportagem: Fabricantes de papéis tissue investem em qualidade e têm boas
expectativas para 2007– por Natalie Valezi (38)
• Artigo: Papéis versus estabilidade dimensional, higroexpansividade, formação e
nivelamento e sentido da fibra – por Sérgio Rossi Filho (40)
• Legislação: Incentivos fiscais e governança corporativa. Mecanismos utilizados no
PAC – por Kanamaru e Crescenti Advogados & Consultores (41)
• Reportagem: Setor em expansão exige logística cada vez mais sofisticada – por
Wilson Azuma (46)
• Foco: Notícias do setor (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 127, 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+Newsletter54/127_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXVI - Edição 128 – 2007
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: Upgrade do setor – por Fernando Franzoni (06)
• ANAVE em ação: Notícias da ANAVE (08)
• ANAVE em ação: Entidade homenageia sócios fundadores e vitalícios (11)
• Reportagem: Empresas familiares – sucessão e profissionalização – por Wilson
Azuma (12)
• Reportagem: Stakeholders: Mundo de gigantes, setor vive expectativas de entrar
no mercado de biocombustíveis – por Wilson Azuma (16)
• Entrevista de Wilson Azuma com Valdir Gaspar, rei dos autoadesivos (20)
• Reportagem: Papel social: Semente voluntária e sem assistencialismo na VCP –
por Wilson Azuma (22)
• Reportagem: Literatura infantil. O assunto interessa aos papeleiros - por Wilson
Azuma (24)
• Reportagem: Investimento em P&D é fundamental para o crescimento do setor por Wilson Azuma (28)
• Artigo RISI: O que houve com os velhos ciclos econômicos? – por Rod Young (32)
• Reportagem: Japonês no samba e drag-queen na liderança– por Alfredo Behrens
(34)
• Artigo técnico: Força de ligação interna, densidade aparente e tendência ao
encanoamento – por Sérgio Rossi Filho (36)
• Papel na História: Sidônio Gomes Moreira, imigrante do papel– por Wilson Azuma
(38)
• Reportagem: Molière e a comunicação – por Patrícia Caffarena Celani-Chnee (40)
• Artigo: BOVESPA mais: alternativa conveniente – por Patrícia Alencar da Silva
(42)
• Artigo: A gestão integrada de pessoas para reduzir custos – por Antonio de
Loreiro Gil (44)
• Foco: Notícias do setor (45)
• Noticioso: O maestro é necessário? – por Sérgio Igor Chnee (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 128, 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+Newsletter54/128_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXVI ou XXVII - Edição 129

Até o presente momento não conseguimos obter o arquivo digital e tampouco a
revista ANAVE no formato em papel para essa edição de número 129.
Caso você leitor dispuser dessa edição em formato papel e quiser nos emprestar
para que possamos completar nossa coleção em formato digital, por favor, entrar
em contato com foelkel@via-rs.net para os arranjos desse empréstimo e posterior
devolução de seu material, após digitalização por nossa parte.
Cuidaremos da digitalização com a máxima atenção para preservar a integridade de
sua revista e estaremos muito agradecidos por sua ajuda compartilhando os seus
arquivos e revistas.

Para baixar essa Edição 129 – QUANDO DISPONÍVEL -

AGUARDEM
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REVISTA ANAVE: Ano XXVII - Edição 130 – 2008
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: Um ano de perspectivas e ação – por Theo Borges (06)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (07)
• Nosso Papel: Conheça os papéis dessa edição – por Cândida Lemos (08)
• Reportagem: Grupo Bignardi acelera para crescer – por Luciana Grili (10)
• Reportagem: “Lixo” que vira renda (12)
• Artigo RISI: Consolidação à frente no setor de celulose e papel – por Patrícia
Perez (16)
• Reportagem: Logística da Irani tem foco no cliente – por Cândida Lemos (18)
• Reportagem: Mercado de crédito de carbono ainda discute tributação (19)
• Reportagem: Indústria gráfica comemora 200 anos com crescimento de 4,8% por Luciana Grili (20)
• Reportagem: ECOFORUM ANAVE analisa reciclados e seus efeitos no mercado –
por Luciana Grili (24)
• Palestra Ecoforum: Novas tecnologias e conceitos em aparas – por Giovanni
Botelho Colacicco (28)
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• Palestra Ecoforum: Processo de coleta e reciclagem de embalagens de líquidos –
por Fernando von Zuben (29)
• Palestra Ecoforum: Avaliação de impactos ambientais na produção de papel – por
Umberto Cinque, Georgia Cunha e Alexandre Di Cipro (30)
• Palestra Ecoforum: 2/3 da produção de papéis reciclados é de papéis de
embalagem. Para onde caminha o segmento? – por Paulo Peres e Patrick Nogueira
(33)
• Palestra Ecoforum: Papeis reciclados com qualidade e ambientalmente corretos –
por A. Gimenez; M.A. Oliveira; M. Pellizzon; J.A. Viana (34)
• Palestra Ecoforum: Papel cartão virgem versus reciclado – qual a realidade? – por
Armando Varella e Sérgio Luiz Canela (36)
• Palestra Ecoforum: Visão da indústria de papel sobre reciclagem, seus efeitos e
normatização – por Elizabeth de Carvalhaes (38)
• Palestra Ecoforum: A visão do consumidor de papel reciclado – por César Riguetti
e Matheus Mendonça (41)
• Palestra Ecoforum: Em nome do diálogo – por Theo Borges (43)
• Palestra Ecoforum: Alta de exportações de celulose (44)
• Reportagem: Rigesa terá nova unidade em 2009 - por Luciana Grili (48)
• Reportagem: Suzano lança papel carbono zero - por Walter Wagner (50)
Para abrir ou baixar essa Edição 130, 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+Newsletter54/130_Revista+ANA
VE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXVII - Edição 131 – 2010
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: Velocidade de cruzeiro – por Theo Borges (06)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (07)
• Institucional: ANAVE se fortalece com Novo Vigor (08)
• Reportagem: 34º Fórum da ANAVE discute o setor – por Rodrigo Moraes (11)
• Palestra 34º Fórum: Oportunidades e desafios para o setor – por Rodrigo
Kalinowski (16)
• Reportagem Fórum: Setores relacionados e participantes do 34º Fórum (18)
• Perspectivas 2010: Setor de celulose e papel: Período de retomada (25)
• Artigo: Papel panorâmico – por Faozi Chibli (30)
• Artigo: O futuro do papel - por Carlos Alberto Farinha e Silva (31)
• Artigo: O fim do mundo e dos livros – por Fábio Arruda Mortara (34)
• Artigo: Sobra marketing, falta qualidade – por Geraldo Ferreira (36)
• Artigo: Um ano de boas expectativas, mas de muita cautela – por Luiz Aubert
Neto (38)
• Artigo: Mensageiros da sustentabilidade – por Alfried Karl Plöger (40)
• Artigo: Porque as revistas não morrerão – por Maria Rodale (42)
• Reportagem: Terremoto no Chile causa danos ao setor de celulose (44)
• Notícias do setor (45)
Para abrir ou baixar essa Edição 131, 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+Newsletter54/131_Revista+ANAVE.pdf
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REVISTA ANAVE: Ano XXVIII – Edição Final nº 132 – 2011
Conteúdo principal:
• Índice (04)
• Expediente (04)
• Editorial: A vida começa aos 40? – por Theo Borges (06)
• Diretoria, conselho e sócios da ANAVE (07)
• Entrevista de Rodrigo Moraes com Jahir de Castro: Atuante incansável (09)
• Institucional: ANAVE – A vida começa aos 40 – História da ANAVE (14)
• Coletiva de imprensa: BRACELPA - Resposta do setor (26)
• Artigo: Perspectivas de crescimento – por Elizabeth de Carvalhaes (30)
• Artigo: Associação, para quê? – por Valdir Premero (31)
• Artigo: O ano das florestas – por Fábio Arruda Mortara (32)
• Artigo: O futuro das embalagens de papel – por Fábio Mestriner (33)
• Reportagem: ECOFORUM 2010 – Futuro sustentável – por Amanda Campos (37)
• Reportagem: 35º Fórum de Análise - Termômetro de celulose e papel – por
Marina Panham (42)
• Notícias do setor (50)
• Agenda de eventos (62)

Para abrir ou baixar essa histórica e final Edição 132 da Revista ANAVE, 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+Newsletter54/132_Revista+ANAVE.pdf
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UM OBRIGADO A TODOS

Esperamos sinceramente que essa iniciativa, com apoio e
parceria de dirigentes da hoje extinta ANAVE, possa de alguma forma
resgatar e manter como um patrimônio institucional, tecnológico,
cultural e setorial toda essa gama de magníficas reportagens, artigos,
noticiosos e tudo mais sobre as pessoas, fábricas e entidades desse
mágico setor. Da mesma forma, foram mágicos os textos e imagens
dos inúmeros autores envolvidos na criação das frases, fotos e
designs que estamos disponibilizando para leitura de todos vocês da
sociedade.
A todos os que criaram e desenvolveram essa fantástica
REVISTA ANAVE, PARABÉNS e muito OBRIGADO pela competência,
criatividade e integração com os milhares de leitores, que agora
poderão ser multiplicados através dessa disponibilização em mídia
virtual e digital.
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Visitem capturas de imagens passadas da webpage da ANAVE e de sua revista
feitas pelo website especializado http://archive.org/web/:
http://web.archive.org/web/20101009154544/http://www.anave.org.br//index.php
?option=com_content&task=blogcategory&id=78&Itemid=106

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 © 2013- 2017 - celso@celso-foelkel.com.br
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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
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