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Disponibilização da

Revista CELULOSE & PAPEL

Todos os Números Lançados pela revista em Formato Papel...
...estão agora disponibilizados para acesso em Formato Digital
(PDF) nessa edição da Eucalyptus Newsletter

Criação dessa edição sobre a Revista Celulose & Papel por Celso Foelkel
Uma realização ímpar da parceria:
IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores
(Patrocinador Premium dessa edição da Eucalyptus Newsletter)

Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento

Com o apoio do IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

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 CELULOSE & PAPEL em Formato Digital
1984 - 2004
20 anos de fantásticos encontros com qualificados amigos e
especialistas, com a história da celulose e do papel no Brasil e
com a formação da competitividade do setor nacional de
fabricação de celulose e papel e a comercialização de seus
produtos nos mercados globais

A revista Celulose & Papel se constituiu, por 20 anos, no principal veículo
de comunicação da Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose
(ANFPC) e depois (a partir de setembro de 1997) da Associação Brasileira
de Celulose e Papel (Bracelpa). Durante o período 1984 a 2004, a revista,
com seus 77 números lançados, conseguiu registrar e armazenar em papel
toda uma rica e diversificada história de eventos e conquistas do setor
brasileiro de produção de celulose e papel. Mais do que apenas o registro e
o armazenamento dessas muitas conquistas e ações setoriais, as edições da
revista nos permitem encontrar e relembrar inúmeras personalidades desse
setor, pessoas criativas, determinadas e talentosas, que foram as principais
responsáveis por esses feitos de agregação de competitividade e de sucesso
empresarial nesse segmento de produção industrial e de base florestal.
Entretanto, apesar da responsabilidade e do seu sucesso em guardar fatos
históricos e conquistas tão relevantes, os mecanismos mais modernos de
disseminação e guarda da informação acabaram por forçar a migração de
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veiculação dessas notícias e artigos para o website da Bracelpa, o que
aconteceu principalmente a partir do início dos anos 2000, quando a
Bracelpa também se tornou online. Em função da riqueza de informações
contidas nesse website, ele se constituiu em um dos principais e mais
visitados websites do setor brasileiro de base florestal, superando a revista
como veículo de comunicação institucional.
Outro fator relevante que acelerou a descontinuidade da revista Celulose &
Papel foi a parceria que a Bracelpa estabeleceu a partir de dezembro do ano
2000 com a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP),
através da criação de uma seção de notícias e de artigos especiais de
responsabilidade de geração pela Bracelpa para inserção como um caderno
da Bracelpa na revista O Papel, que é editada pela ABTCP. Essa seção tem
mostrado diversos nomes ao longo do tempo, tais como: Atividades
Bracelpa; Atualidades Bracelpa; Bracelpa em Destaque; Bracelpa Online;
Coluna Bracelpa; Coluna IBÁ, etc.
Frente a essas duas causas raízes principais e com as necessidades de
otimização de custos, a revista foi descontinuada, tendo seu último número
(edição 75) acontecido em dezembro de 2004.
Após a parceria com a ABTCP, as notícias e colunas escritas pela Bracelpa e
atualmente pela IBÁ – indústria Brasileira de Árvores podem ser obtidas
para leitura e acompanhamento pela obtenção das cópias impressas e/ou
digitais da revista O Papel.
As revistas O Papel digitalizadas entre dezembro de 2000 até dezembro de
2009 podem ser acessadas no website da ABTCP (http://www.abtcp.org.br)
na seção da área técnica conhecida como Acervo Técnico (disponível para
acesso em: http://abtcp.org.br/atividades-tecnicas/acervo-tecnico/). Essa
seção só pode ser acessada mediante uma senha que é fornecida aos
associados da entidade.
Já as revistas O Papel entre janeiro de 2009 até os dias presentes podem
ser acessadas e obtidas na sua íntegra através das edições digitais
disponíveis
no
website
da
revista
O
Papel
no
endereço:
http://www.revistaopapel.org.br.
Finalmente, outra forma de se obter as seções publicadas pela IBÁ na
revista O Papel é pelo acesso da Revista O Papel em sua versão digital, no
website http://www.opapeldigital.org.br. Nesse website se disponibilizam as
revistas O Papel a partir de janeiro de 2014. A vantagem do website é a
possibilidade de se obterem arquivos individuais em PDF, que são gerados
no momento da navegação e leitura, pela seleção das seções que se
desejem e que estejam na composição de cada revista.
Atualmente e desde que a revista Celulose & Papel teve seu último número
lançado, as pessoas do setor não têm tido muitas oportunidades para
encontrar a coleção dessas revistas para conhecer a rica história setorial e
os fatos relevantes nelas relatados. As razões para isso são sobejamente
conhecidas e entendidas: muitas das bibliotecas setoriais e mesmo das
empresas foram também descontinuadas, a revista não teve edição digital,
não era indexada e, portanto, não existem registros em indexadores oficiais
sobre os conteúdos de seus números.
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O número inicial e de numeração zero da revista Celulose & Papel aconteceu
em dezembro de 1984; depois disso, dezenas de outras edições foram
liberadas para o público até o final de 2004. Ao total, foram 77 revistas
publicadas no formato papel e que guardam uma infinidade de temas e de
informações fundamentais e vitais sobre uma época histórica do nosso setor
de celulose e papel.
Com a descontinuidade da revista e os problemas de acesso relacionados a
isso, eu percebi que algo precisava ser feito para se preservar e se resgatar
todo esse enorme patrimônio de conhecimentos, dados, estatísticas, cultura
e informações sobre o setor brasileiro de celulose e papel. Decidi então
buscar maneiras para colocar toda essa informação em um formato
moderno e de maior grau de acessibilidade pelas partes interessadas, além
de se procurar garantir a sua perpetuidade. Por isso, a decisão de digitalizar
toda a coleção.
A Revista Celulose & Papel, por ser entendida como um dos principais
patrimônios do setor, não poderia de forma alguma ir sendo apagada aos
poucos da memória das pessoas do setor e, possivelmente, das bibliotecas
do País.
Depois do nosso sucesso no trabalho de digitalização e resgaste de outras
revistas históricas do setor, que foram descontinuadas em suas fontes
originais, como o caso da Revista Anave e da Revista Silvicultura,
conseguimos apoio e motivação da atual IBÁ para proceder ao resgate
histórico e à recuperação desse patrimônio editorial. A entidade Indústria
Brasileira de Árvores (IBÁ) sucedeu-se às antigas ANFPC, Abecel e Bracelpa
e outras entidades setoriais da base florestal plantada no Brasil. Apesar do
novo nome, muitas das pessoas da atual entidade conheceram e viveram a
época dourada da revista Celulose & Papel. Não foi difícil conseguir a
adesão e o apoio para que criássemos uma edição especial da nossa
Eucalyptus Newsletter, toda dedicada à recuperação em formato digital das
revistas da coleção.
Meu sincero e especial agradecimento ao Francisco Saliba e à Elizabeth de
Carvalhaes, bem como a outras pessoas da IBÁ, que me ofereceram sua
atenção e colaboração para que todas as revistas fossem recuperadas.
Portanto, a digitalização e autorização para criação do formato digital das
revistas para colocação nessa edição da Eucalyptus Newsletter só foi
possível graças à colaboração, autorização e apoio financeiro da IBÁ. Um
obrigado especial a todos seus dirigentes pela oportunidade de garantir a
conservação e difusão desse patrimônio setorial.
Por falar em obter todas as revistas para o trabalho de digitalização, esse
foi nosso primeiro grande desafio. Poucas eram as coleções completas
disponíveis no setor e em muitos casos, as revistas estavam encadernadas
em grupos de revistas, o que tornava extremamente difícil se individualizar
as mesmas sem causar danos às páginas, já em idades avançadas e com o
papel amarelado e, em alguns casos, enfraquecido fisicamente.
Graças à colaboração do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF),
que aderiu a esse trabalho conjunto de resgate digital da coleção,
conseguimos desse instituto 71 revistas encadernadas, todas em adequado
estado de conservação. Eu mesmo tratei de separar revista por revista para
minimizar os danos nas mesmas e nos frágeis papéis algo amarelados pelo
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tempo, que tinham suas páginas coladas, costuradas e grampeadas.
Agradeço em especial à colaboração da bibliotecária Kizzy França e do
professor Dr. José Otávio Brito, ambos do IPEF, pela cessão das revistas,
mesmo sabendo que elas poderiam sofrer alguns danos nesse processo de
individualização e digitalização.
Outra das revistas faltantes foi encontrada na biblioteca da IBÁ, tendo sido
oferecida já digitalizada pela entidade. Agradecimento mais uma vez ao
Francisco Saliba e à Márcia Santos, que cuidaram do resgate do número 07
da coleção.
Finalmente, as revistas que ainda faltavam (números 71 a 75) tinham sido
no passado de minha própria biblioteca pessoal. Eu as havia doado há
alguns anos atrás para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), para a
Sala de Estudos do curso de Engenharia Industrial Madeireira. De forma
cooperativa e rápida, o professor Gabriel Valin Cardoso da UFPel me
encaminhou as revistas faltantes, mesmo sabendo que elas teriam que ser
cortadas para facilitar os serviços de digitalização.
Com isso e com a ajuda dos amigos do setor de celulose e papel,
conseguimos completar a coleção para os trabalhos de digitalização de
todas as revistas. Assim sendo, trabalhamos juntos para a recuperação da
coleção de revistas e seu arquivamento para a perpetuidade.
Outro problema que deparei foram os pesos em MB dos arquivos de cada
revista (quase 100 MB, quando na digitalização em maior nível de resolução
de imagem). Quando as primeiras digitalizações foram criadas, de revistas
a cores e com papéis já amarelados pelo tempo, os pesos de cada arquivo
eram demasiados altos para se abrir e descarregar com rapidez pela
internet. Para facilitar a abertura e o descarregamento de cada arquivo,
optei por fazer as digitalizações com menor grau de resolução (ajustado
para 200 Megapixels). Com isso, conseguimos reduzir bastante o peso de
cada arquivo, (isso foi feito até a revista de número 19) embora tenhamos
perdido também um pouco de resolução gráfica. Apesar de a clareza técnica
não ser excepcional, as revistas iniciais podem ser mais facilmente
acessadas pelos leitores e com grau de visualização perfeitamente aceitável
para leitura e principalmente para impressão, tanto das páginas a cores
como das páginas em preto e branco. A partir da revista de número 20,
decidimos retornar a uma resolução de melhor definição, pois as revistas já
se mostravam em melhores condições, menos afetadas pelo tempo e com
os tons mais definidos, fossem nas impressões em preto e branco bem
como naquelas a cor.
Importante ressaltar que a qualidade técnica da revista Celulose & Papel se
devia tanto a excelência de seus textos, como a sua perfeita adequação e
pertinência ao setor. A característica da revista sempre foi a sua dedicação
aos temas mercadológicos, empresariais, econômicos, políticos e de
competitividade do setor. Ela também procurava dar destaque a estatísticas
setoriais, perfis de empresas e biografia e entrevistas com pessoas
relevantes do setor de celulose e papel.
Dentre os principais autores, destacaram-se diversos tipos: alguns eram
jornalistas, que cuidavam das entrevistas, reportagens, seções noticiosas e
cobertura de eventos; outros eram pessoas do próprio setor que se
responsabilizavam pela criação de artigos e textos. Finalmente, algumas
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seções eram produzidas pelo próprio pessoal dos GTs - Grupos de Trabalho
da entidade. O foco da revista era sempre o setor de celulose e papel, seus
dirigentes, suas empresas, seus fatores de sucesso e as interfaces
econômicas, políticas, sociais, ambientais e tecnológicas.
A leitura das revistas permite se descortinarem conquistas empresariais,
setoriais, institucionais e pessoais nas mais diversas vertentes da vida de
um setor de base industrial e florestal, tais como: competitividade,
economia, finanças, imagem setorial, produção e produtividade, qualidade,
estratégia, eficiência e eficácia, diversificação, negociações, diálogos
setoriais, logística, suprimentos, comercialização e marketing, política
industrial, planos governamentais, legislação, certificações e selos
ambientais, tecnologia, aspectos ambientais e sociais, gestão, resultados
empresariais e setoriais, integração, consolidação, história e principalmente,
a determinação de sua talentosa e realizadora gente. Uma gente que fez,
faz e continuará fazendo a história da celulose e papel no País.
As revistas foram elaboradas por apenas duas empresas de comunicação,
sendo que a principal delas foi a Unipress, cujos diretores Alaôr José
Gomes, Múcio Borges da Fonseca e Reginaldo Finotti foram, por anos,
importantes parceiros das entidades ANFPC e Bracelpa. A outra empresa
que cuidou dos números iniciais da revista foi a Clemente & Gramani
Editora e Comunicação. Primeiramente, a ANFPC e depois a Bracelpa tinham
a propriedade da revista e a distribuíam como órgão oficial de comunicação
impressa dessas entidades às partes interessadas da sociedade.
Atualmente, o patrimônio da revista hoje inativa pertence à IBÁ – indústria
Brasileira de Árvores.
Como vimos, os textos das seções que compunham as revistas eram
preparados por jornalistas especializados ou por pessoas do setor.
Dentre autores jornalistas, ressalto o papel que tiveram alguns(as)
deles(as) em ordem alfabética de primeiro nome, tais como: Adelina
Bracco; Aida Bárbara, Alaôr José Gomes; Alfredo Dias D'Almeida; Ana Lúcia
Ventorim; Celso Lungaretti; Dalila Alves; Eliana Haberli; Eliane Barbosa;
Lucas Proença; Márcia Glogowski; Márcio Simões; Marco Antônio Eld;
Maroni João da Silva; Milton F. da Rocha Filho; Patrícia Marini; Renato
Carrascosa; Sílvia Pimentel D'Alessio; Simone Paranhos; Valéria Palombo;
Vanessa Cecília da Silva; Vera Monteiro, dentre outros.
Dentre os textos elaborados por pessoas do próprio setor de celulose e
papel (ou por especialistas da PPI - Pulp & Paper International ou entidades
afins ao setor) eram frequentes os artigos, colunas e opiniões escritas pelos
seguintes amigos articulistas, também em ordem alfabética: Alberto
Fabiano Pires; Aldo Sani; Alexander Watson; Armando Antongini Filho;
Armando Luiz de Souza Mesquita; Boris Tabacof; Carlos Eduardo Moreira
Ferreira; César Dassie; Cláudio de Campos; Cláudio Makarovsky; Daltro
Lopes de Souza; Douglas Ferguson; Fernando de Oliveira Marques;
Francisco Bertolani; Francisco José do Nascimento Kronka; Gastão Estêvão
Campanaro; Gilberto Mestrinho; H. Horácio Cherkassky; Ingemar Croon;
Israel Alves de Oliveira; Jahir de Castro; Jamil Nicolau Aun; Jerônimo Souto
Leiria; João Felipe Carsalade; John Pearson; Jorge Humberto Teixeira
Boratto; José Brito Castro; José Pastore; José Pedrebon; José Pio Borges;
Luiz Ernesto George Barrichelo; Luiz Gonzaga Murat Júnior; Manfred Judt;
Manoel de Freitas; Marcello Lettière Pilar; Marco Antônio Fujihara; Mário
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Higino Neves Mello Leonel; Mauro Gonçalves Marques; Maury Fontes de
Athayde; Max Schrappe; Miguel Reale; Murilo Passos; Nelson Barboza Leite;
Nuno de Faria Cunha e Silva; Osmar Elias Zogbi; Paulo Bastos Cruz Filho;
Pedro Vilas Boas; Raul Calfat; Rodney Young; Romeu Carlos Lopes de
Abreu; William Roth; dentre outros tantos mais.
A revista surgiu simples e foi aos poucos se enriquecendo de colunas,
seções, artigos e entrevistas. Apesar dos 20 anos de revistas, a linha
editorial sempre primou pela continuidade das seções de sucesso. Cito
algumas dessas seções, principalmente as que me chamaram a atenção
pela qualidade e efetividade na comunicação: Artigo; Atualização
Tecnológica; Automação; Cartas; Cicepla; Coluna PPI - Pulp & Paper
International; Comércio Exterior; Comunicação; Conjuntura Setorial;
Debates; Documentos; Editorial; Energia; Entrevistas; Eventos; Expansões;
Fornecedores; Gente; Gerenciamento e Gestão; Grandes Consumidores;
Indústria Gráfica; Insumos; Investimentos; Legislação; Livros; Logística;
Máquinas & Equipamentos; Marketing; Matéria Técnica; Meio Ambiente;
Mercados; Modernização; Negócios; Normalização; Noticiários; Números do
Setor; Opinião; Perfil de Empresa; Perfil de Pessoas; Pesquisa; Prêmios;
Produtos; Qualidade; Reflorestamento; Reportagem de Capa; Seção
ABCP/ABTCP; Seção Abigraf; Seção Anave; Seção Sepaco (Serviço Social da
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo); Serviços;
Suprimentos; Tendências, dentre outras.
Nesse conjunto de seções e de artigos, colunas e textos de inúmeros
autores, acabou-se por criar um enorme repositório de informações
relevantes sobre um rico período de realizações do setor de celulose e papel
no Brasil. Foram duas décadas de edições da revista, em exatamente 20
anos de muitas conquistas desse setor. Essas duas décadas,
correspondentes aos anos de 1980 e 1990, complementando-se com alguns
anos do início do atual milênio, foram também muito significativas para
mim e de minha interação profissional e relacional com a ANFPC, depois
Bracelpa e finalmente com a IBÁ. Durante os anos de 1993 até 1998 tive
significativos envolvimentos na gestão dessas entidades, tanto nos temas
ambientais, já que ocupei a Vice-Presidência de Meio Ambiente da ANFPC,
como também em outros temas estratégicos da associação, como foi o caso
de meu papel no processo de fusão das associações ANFPC e Abecel para a
criação da Bracelpa. Também exerci atividades em diversos dos GT’s dessas
associações, em temas ambientais, florestais, tecnológicos e documentais.
Conheçam essas ricas histórias em três de meus Relatos de Vida;
http://www.eucalyptus.com.br/news/news50_Relatos_ABECEL.pdf (Sobre a Abecel
- Associação Brasileira de Exportadores de Celulose)

e
http://www.eucalyptus.com.br/news/news50_Relatos_ANFPC.pdf
– Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose)

(Sobre a ANFPC

e
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/news44_GT20.pdf
de Trabalho de Documentação em Celulose e Papel)

(Sobre o GT-20: Grupo
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Tão logo eu iniciei o processo de inserção dos índices de conteúdos das
revistas nessa edição da Eucalyptus Newsletter, tive o cuidado de abrir cada
edição para ler e visitar suas matérias. Com isso, eu comecei então a
relembrar e a me surpreender com as coisas maravilhosas que elas
possuem como conteúdo.
A primeira delas consiste nos temas, hoje históricos, de épocas de passado
não tão recente, 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 nos desafiavam e
continuam a ter desdobramentos em novos desafios até os dias atuais.

Nossa gente trabalhando...
Ilustração de Bira Câmara para capa da revista Celulose e Papel nº 56
(http://biracamara.blogspot.com.br/)

A segunda coisa que eu gostaria de destacar, algo definitivamente muito
emocionante, são os encontros com as palavras, escritos e fotos de pessoas
do setor. Ao folhear as revistas passadas, as figuras e até mesmo suas
vozes e expressões começam a ressurgir em nossas memórias – uma
sensação imensurável de respeito e amizade. Algumas dessas pessoas já
nos deixaram, sendo que 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.
Por essa razão, decidi criar uma listagem de pessoas cujos textos, fotos ou
pensamentos/opiniões aparecem com relativa frequência nas páginas da
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revista Celulose & Papel. Apesar de eu saber muito bem que ao nominar
pessoas, correrei o risco de me esquecer de mencionar algumas, mas não
posso ficar omisso e não relacionar aquelas que fizeram parte tanto de
minha própria história profissional bem como da história de sucesso do
setor brasileiro de celulose e papel. Dessa forma, se eu deixar de citar
algum nome, eu peço aos amigos que me avisem e em qual número da
revista a pessoa apareceu para eu fazer a atualização. A facilidade dos
arquivos digitais é que eles podem ser facilmente atualizados e corrigidos.
Pode-se então concluir que “a revista Celulose & Papel teve o dom de
imortalizar muita gente do setor”, deixando gravadas suas contribuições
e o entusiasmo com que essas pessoas colaboraram para o sucesso do
setor de celulose e papel no Brasil. Essas pessoas ajudaram a construir não
apenas a revista Celulose & Papel, mas o próprio setor produtor desses
bens e produtos em nosso País.
A todas elas, dedico meu respeito, admiração e saudades (especialmente
àquelas que já nos deixaram). Uma honra ter conhecido, trabalhado e
vivenciado um período onde essas pessoas realizaram e muitas continuam
realizando grandes feitos pelo setor brasileiro de celulose e papel.
A longa e quase interminável relação de pessoas do setor de celulose e
papel do Brasil e de alguns outros países da América Latina (devido à
atuação na Cicepla) e que podem ser encontradas em textos e fotos nessa
coleção de 77 revistas Celulose & Papel engloba, dentre tantos (e alguns
eventualmente esquecidos de serem mencionados, pelo que nos
desculpamos), os seguintes grandes amigos do nosso setor que estão
relacionados mais a seguir. Fico muito feliz e honrado de ter tido a ideia e o
trabalho de ler todas as revistas para encontrar os nomes de tantas pessoas
com as quais convivi profissionalmente, sendo que todas elas são
definitivamente admiradas por nós pela competência e trabalho dedicado ao
setor de celulose e papel.
Conheçam e relembrem, visualizem e se emocionem (quando for o caso),
ao se recordarem de pessoas que há anos não estão sendo encontradas por
vocês em sua vida diária, mas o foram intensamente nos anos passados:
Abrahão Zarzur; Abram Szajmen; Adhemar Fernandes Gouveia; Adhemar
Magon; Adhemur Pilar; Adonis Teixeira Filho; Airto Martins; Alberto dos
Santos Abade; Alberto Fabiano Pires; Alberto Ferreira Lima; Alberto Mori;
Aldo Sani; Aldo Sani Júnior; Alexandre Perego; Alfred Freund; Alfredo
Cláudio Löbl; Alfredo Divani; Alfredo Leon; Alfredo Restrepo; Alfredo
Weiszflog; Alfried Plöger; Alípio Gusmão; Altair Brasil; Américo Pereira da
Silva; Américo Peres dos Santos; André Franco Montoro Filho; Ângela
Regina Pires Macedo; Aniz Aidar; Antônio Carlos Araújo; Antônio Carlos
Godói; Antônio Cláudio Salce; Antônio Dias; Antônio Paulo Mendes Galvão;
Aristides Gomes Freire Filho; Arlindo Lucchesi; Armando Antongini Júnior;
Armando Klabin; Armando Luiz Souza Mesquita; Armando Vieira Netto;
Armin Neumann; Arnaldo Salmeron; Átio Cordeiro; Augusto Canais;
Aureliano Ieno Costa; Aurélio Paglia; Balthazar Bastos; Beatriz Duckur
Bignardi; Beatriz Vera Pozzi Redko; Benjamin Solitrenick; Beny Jacch; Boris
Tabacof; Caio Márcio Viotto Coube; Camal Ramed; Carlos Alberto Bifulco;
Carlos Alberto Roxo; Carlos Augusto Lira de Aguiar; Carlos Berardi; Carlos
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Caldeira; Carlos Carneiro Jardim; Carlos Gallo Neto; Carlos Pontinha
Pereira; Célio Virgínio; Celso Cavallari; Celso Foelkel; Celso Lafer; César
Penna; Cézar Thomé; Claes Hall; Cláudio Chiari; Clayrton Sanchez; Cléo de
Assis; Daniel Feffer; Daniel Klabin; Dante Fecci; Dante Ramenzoni; David
Feffer; David Vellenich; Deusdedit Carvalho de Morais; Djalma Miler
Chaves; Donald Silveira Motta; Edgard Avezum Júnior; Edson Antônio
Balloni; Edson José Raulickis; Edson Santiago; Eduardo Antônio Mambrim;
Eduardo Gianini; Eduardo Outubo; Eduardo Pires Castanho Filho; Eduardo
Zuppi; Elídio Frias; Eraldo Sul Brasil Merlin; Erling Sven Lorentzen; Ernesto
Ayala; Ernesto Ronchini Lima; Evaristo Manoel Lopes; Fadlo Haidar; Fátima
Ali; Feliciana Dias; Fernandes Rodriguez; Fernando Alberto Dias; Fernando
Araújo; Fernando Camargo; Fernando Henrique da Fonseca; Fernando
Paoliello; Francisco Bertolani; Francisco Fernandes Campos Valério;
Francisco Gros; Francisco Saliba; Franco Porta; Gastão Estêvão Campanaro;
Gentil Godtsfriedt; Geraldo Bueno; Geraldo Érico Speltz; Geraldo Haenel;
Gerson Sitta; Gilberto de Andrade Faria Júnior; Gottfried Kurd Riecken;
Gunnar Krogh; H. Horácio Cherkaskky; Hasso Weiszflog; Hélio Blak; Hélio
Curi; Herbert Lowe Stukart; Herman Lescher; Horácio Lafer Piva; Ignez
Capossi; Ingo Plöger; Israel de Oliveira; Ítalo Trombini; Itiro Sato; Jacques
Marcovitch; Jahir de Castro; Jamil Nicolau Aun; Jean Claudius Knizek;
Jerônimo José Garcia Ruiz; Jerônimo Souto Leiria; João D'Almeida; João de
Deus Almeida; João Felipe Carsalade; João Fernando Bereta; João Lalli
Neto; John Warren; Jorge Humberto Teixeira Boratto; Jorge Marques
Leandro; Jorge Tannuri; Jorge Wilhein; José Afonso Kiehl Noronha; José
Aidar; José Bernardino dos Santos; José Bignardi Neto; José Carlos Bim
Rossi; José Carlos Gomes de Carvalho; José Carlos Leone; José Carlos
Pisani; José Eduardo de Andrade Vieira; José Geraldo Lerco Coelho; José
Luciano Duarte Penido; José Mangolini Neves; José Moraes Vellinho; José
Penteado Maragão; José Roberto Ermírio de Moraes; José Soares; Josmar
Verillo; Joviane Felice; Klaus Richter; Ladimir Pellizzaro; Laerte Setúbal
Filho; Lafite Simão Racy; Lairton Cardoso; Lenomir Trombini; Léo Chueri;
Leon Feffer; Leopold Rodés; Leopoldo Garcia Brandão; Loana Johansson;
Luís Washington; Luiz Antônio Coimbra; Luiz Carlos Danesi; Luiz Carlos
Madureira; Luiz Chaloub; Luiz Ernesto George Barrichelo; Luiz Fernando
Gomes Franco; Luiz Gonzaga Murat Júnior; Luiz Kaufmann; Luiz Leonardo
da Silva Filho; Luiz Moraes Breves; Luiz Otávio Mota Valadares; Luiz Vieira
de Carvalho Mesquita; Luiz Washington Westmann; Manfredo Corrado
Croso; Manoel de Freitas; Manuel Gomes; Manuel Vieira; Marcello Lettière
Pilar; Marcello Pereira Brasil; Márcio Costa; Marco Antônio Dorigon; Marco
Antônio Fujihara; Marcos Francisco Gardano; Marcos Minassian; Marcos
Trapé; Maria do Rocio Fontoura Teixeira; Marilena Arraes; Mário Amato;
Mário César Mantovani; Mário Higino Neves Mello Leonel; Mário Parmigiani;
Mário Sant'Anna Júnior; Marlene Aparecida de Castro Oliveira; Maurício Luiz
Szacher; Maurício Otávio Mendonça Jorge; Maurício Reis; Mauro Antônio
Cerchiari; Mauro Conceição; Mauro Gonçalves Marques; Maury Fontes de
Athayde; Max Feffer; Max Schrappe; Miguel Lafer; Miguel Sampol Pou;
Milton Mazzini; Milton Pilão; Moacyr Fantini Júnior; Murilo César Lemos dos
Santos Passos; Murilo Ribeiro de Araújo; Nei Rubens Lima; Nelson Barboza
Leite; Nelton De Zorzi; Nestor Castro Neto; Neuvir Colombo Martini; Nicolas
Domancich; Nildo Campolongo; Nilson Mendes Cardoso; Norma Perez;
Odair Alonso Garcia; Odair Cesquin; Olício Teixeira; Olympio da Silva
Caseiro; Oscar Fears Jr.; Osmar Elias Zogbi; Oswaldo Lazaretti; Otávio
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Pontes; Otávio Roth; Ovídio Sallada; Paulo Afonso Torres; Paulo Bastos
Cruz Filho; Paulo César Guimarães; Paulo Imamura; Paulo Knackfuss; Paulo
Petterle; Paulo Roberto Gaspar Domingues; Paulo Schrich; Paulo Sérgio
Peres; Pedro Franco Piva; Pedro Vilas Boas; Plínio Haidar; Plínio Oswaldo
Assmann; Rafael Gaviola; Rainer Haggblom; Raja Mulhim Bitar; Raul
Baptista Trombini; Raul Calfat; Raul Speltz; Reinaldo Conrad; Reinaldo
Werner Zietlow; Renato Trombini; Ricardo Antônio Figueiredo; Ricardo
Casemiro Tobera; Ricardo Coraiola; Ricardo Moretzsohn; Ricardo Tannuri;
Ricardo Zerbino; Roberto Barreto Leonardos; Roberto Cahen; Roberto de
Mello Alvarenga; Roberto Gimenes Sanches; Roberto Nicolau Jeha; Rodney
Young; Rogério Ziviane; Ronaldo Algodoal Guedes Pereira; Roseane
Cavalcanti de Albuquerque; Rosely Maria Viegas de Assumpção; Rubens
Bambini; Rubens Xavier de Almeida; Rui Brandt; Ruy Haidar; Samuel
Klabin; Sandra Pegorelli; Segismundo Celani; Sérgio Alves; Sérgio Antônio
Garcia Amoroso; Sérgio Gandra Vaz; Sérgio Haberfeld; Sérgio Nicolau
Kilpp; Sérgio Rossi Filho; Sérgio Scanapieco; Sheik Mohamed Hassan
Rashid; Silávia Bergman; Sílvia Bugajer; Sílvio Rachid; Simão Horácio
Bottesi; Simão Karan Racy; Simon Bahbouth; Sinibaldo Trombini; Thomaz
Caspary; Thomaz Lowenthal; Valentin Irineu Suchek; Vanderson Vendrame;
Vilém Willer; Waldyr Vinagreiro; Walter Marchi Filho; Walter Paula Lima;
Walter Rudi Christmann; Walter Zarzur Derani; William Bennett; dentre
tantos mais.
Que gente fantástica sempre tivemos no setor, vocês concordam?
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Conheçam também e naveguem no website da Indústria Brasileira de
Árvores (IBÁ), que ainda detém a propriedade da revista Celulose & Papel:
http://iba.org/pt/
Árvores)

(Website institucional da IBÁ – Indústria Brasileira de

Relembrem também alguns flashes e momentos históricos do website da
antiga Bracelpa – Associação Brasileira de Celulose e Papel:
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Visitem capturas de imagens passadas do website da Bracelpa – Associação
Brasileira de Celulose e Papel feitas pelo website especializado
http://archive.org/web/
Recordando com vocês ....
http://web.archive.org/web/20101007172902/http://www.bracelpa.org.br/bra2/ind
ex.php
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Finalmente, acessem a Revista CELULOSE
a partir de agora está toda disponível para vocês:

& PAPEL

que

Desde o número 0 (Dezembro - 1984) até o número
75 (Novembro/Dezembro - 2004)

São 20 anos de magníficas edições

Apoio Especial da IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores
Colaboração IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais
Produção da Eucalyptus Newsletter - Grau Celsius
Essa edição da Eucalyptus Newsletter lhes oferece a oportunidade ímpar de
terem acesso através da internet a uma enorme coleção de revistas de
forma simples, direta, amigável e com máxima simplicidade. Desde que a
internet esteja disponível, vocês poderão navegar, ler e guardar em seu
computador quaisquer ou todas as revistas CELULOSE & PAPEL que lhes
interessar.
Portanto, desfrutem desse privilégio...
Vocês podem abrir, baixar ou salvar em seu computador todos os números
da revista aqui disponibilizados. Para facilitar o salvamento dos arquivos, a
maioria deles pesados, pode-se usar a ferramenta “Salvar destino
como...”, endereçando os mesmos para uma pasta selecionada em seu
computador.
Cada revista tem seu conteúdo descriminado por artigo, matéria ou seção.
O número entre parênteses após o nome do artigo representa a página da
revista onde o texto correspondente se inicia. Observar que o número da
página da revista nem sempre corresponde ao número da página do arquivo
digital, isso em função de páginas de propagandas ou de encartes sem
numeração apresentados em algumas das revistas.
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano I – nº 0 - Dezembro de 1984

Conteúdo principal:

• Editorial: Revista Celulose & Papel - Mais um importante elo de ligação com o
setor – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Noticiário ANFPC: Notícias do setor (06)
• Matéria de Capa: Com base nas exportações, um seguro desempenho (10)
• Reportagem: ABCP – Semana do Papel: Um encontro muito produtivo para o
setor (14)
• Reportagem: Como o Sepaco aviou sua receita de saúde (18)
• Matéria Técnica: Modelo matemático na política de matérias-primas fibrosas (26)
• Reportagem: Setor gráfico vê boas perspectivas no Estatuto da Microempresa
(32)
• Matéria ANFPC: Um breve registro da história da ANFPC (34)
• Matéria Técnica: Conservação e substituição de energia na indústria de celulose e
papel no Brasil (38)

Para abrir esse Número 0 (33,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/0_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano I – nº 01 – Abril/Maio de 1985
Conteúdo principal:
• Editorial: Os horizontes do setor nos próximos 10 anos – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Noticiário ANFPC: Notícias do setor (08)
• Matéria de Capa: As perspectivas para o mercado de celulose (12)
• Mercado Externo: Segmento de papel de imprimir e escrever. Movimento das
exportações supera as expectativas (22)
• Abigraf: O brasileiro lê mais e reanima o mercado editorial (24)
• ABCP: Semana do Papel: Resumo dos trabalhos até 31 de maio. ABCP em sede
própria (28)
• Reportagem: Maior ênfase nas relações industriais – pelo Grupo de Relações
Industriais do Papel e Celulose (Greipace) (30)
• Eventos: Gerenciamento do meio-ambiente é tema de conferência mundial – por
Paulo Bastos Cruz Filho (36)
• Eventos: Fabricantes de papel pensam no 2º ENEC (40)
• Registro: Um balanço positivo da ANFPC em Olinda (42)
• Registro: Com 86% de nacionalização a Pisa entra no mercado (46)
• Documento: SBS elabora documento básico do setor florestal (47)

Para abrir esse Número 01 (6,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/01_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano I – nº 02 – Junho/Julho de 1985
Conteúdo principal:
• Editorial: Desenvolvimento do setor depende de rentabilidade – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Noticiário ANFPC: Notícias do setor (08)
• Matéria de Capa: Papéis para embalagens partem em busca de novos mercados
(16)
• Artigo: Novos investimentos em celulose dependem de melhor retorno (24)
• Artigo: Mercado de valores e crescimento econômico (25)
• Artigo: Recicladores querem exportar aparas para regularizar o mercado (26)
• Artigo: As normas que regulam a qualidade industrial – por Maury Fontes de
Athayde (28)
• Eventos: 1º Enpapel reúne 500 dirigentes do setor (30)
• Reportagem: Livros: A CBL pretende elevar a produção editorial nos próximos
dois anos (32)
• Abigraf: A indústria gráfica em debate no X Congresso Latino-Americano (36)
• ABCP: ABCP, com mil associados inaugura sede própria (38)
• Documento: Plano de ação do BNDES para celulose e papel – por Nildemar
Secches (39)

Para abrir esse Número 02 (5,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/02_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano I – nº 03 – Novembro/Dezembro 1985

Conteúdo principal:
Parte 01 (revista subdividida para melhor qualidade digital)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Diretrizes para o desenvolvimento – por H. Horácio Cherkassky (05)
• 1º Enpapel - Sessões solenes: Uma análise para sedimentar as conquistas –
Discurso de H. Horácio Cherkassky (06)
• 1º Enpapel - Sessões solenes: A história do setor, por um dos pioneiros –
Pronunciamento de Mário Amato (07)
• 1º Enpapel - Sessões solenes: O início de um trabalho conjunto governoempresas – Discurso de Antônio Marcos Moraes Barros (08)
• 1º Enpapel - Sessões solenes: A crença de que é possível retomar o
desenvolvimento – Discurso de Osmar Elias Zogbi (09)
• Reportagem: Crescimento: É a perspectiva que se desenha para o setor em 86
(12)
• Reportagem: Flagrantes do 1º Enpapel (14)
• 1º Enpapel: Comissões Técnicas (17)
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• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 1: Modelo de desenvolvimento do
setor de celulose e papel no Brasil para o período de 1985 a 1995 (18)
• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 2: Exportação: Condições para a
manutenção de posições alcançadas no setor de celulose e papel e necessidades de
novas conquistas (34)
• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 3: A indústria de celulose e papel e
o meio ambiente (48)
• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 4: Política florestal – Instrumento
indispensável ao desenvolvimento do setor de celulose e papel. Diretrizes
estratégicas. (56)
• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 4: Produtividade florestal – por
Edson Antônio Balloni (57)
• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 4: A estrutura institucional do setor
florestal brasileiro – por Antônio Paulo Mendes Galvão (61)
• 1º Enpapel – Comissões Técnicas - Comissão 4: Programa de reflorestamento
para o setor de papel e celulose – por Manoel de Freitas (64)
Parte 02 (revista subdividida para melhor qualidade digital)
• 1º Enpapel: Seminários (69)
• 1º Enpapel – Seminários – Seminário A: O plano de desenvolvimento educacional
brasileiro e a indústria de papel no Brasil (70)
• 1º Enpapel – Seminários – Seminário B: O mercado de valores mobiliários e o
desenvolvimento do setor de celulose e papel (86)
• 1º Enpapel – Seminários – Seminário C: Energia na indústria de celulose e papel
(114)
• 1º Enpapel – Organização: Comissões, convidados, empresas e entidades
participantes (144)
• 1º Enpapel – Organização: Exposição do Enpapel (146)

Para abrir esse Número 03 (aqui apresentado e subdividido em duas partes por
suas muitas páginas), clicar nos endereços de internet logo abaixo; aproveite para
salvar os arquivos dessa revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/03_Revista+C&P_Parte
01.pdf (42,3 MB)

e
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/03_Revista+C&P_Parte
02.pdf (57,0 MB)
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano I – nº 04 – Janeiro/Fevereiro 1986

Conteúdo principal:

• Editorial: O ano de 1985 para o setor de celulose e papel e projeções para 1986 –
por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (07)
• Artigo: Energia elétrica na indústria de celulose e papel – por Benjamin Solitrenick
(09)
• Matéria de Capa: O mercado de formulários contínuos (18)
• Reportagem: O poder dos descartáveis – por César Penna (20)
• Reportagem: Opiniões do setor de absorventes (26)
• Artigo: Controle e custo – por Benjamin Solitrenick (28)
• Mercado: Balanço do setor de papel e celulose (30)
• Mercado: Conjuntura setorial – por Marcello L. Pilar (31)
• Reportagem: Jari (34)
• Artigo: Uso e abuso de agrotóxicos – por Aldo Alves (37)
• Noticiário ANFPC: Notícias do setor (43)

Para abrir esse Número 04 (7,2 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/04_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano II – nº 05 – Julho/Agosto de 1986

Conteúdo principal:

• Editorial: Para viabilizar o crescimento – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Noticiário: Notícias do setor (09)
• Opinião: Reflorestamento: Algo de novo? – por Luiz Gonzaga Murat Jr. (14)
• Capa: Investimentos podem alcançar US 2,9 Bi (16)
• Mercado de Capitais: Empresas vão à bolsa para obter recursos (23)
• Mercado: Com o estímulo do cruzado, cartões em novo ritmo (26)
• Informática: No computador, o comportamento do setor (31)
• Grupos de Trabalho: Onde o setor encontra o apoio da informação (32)
• Entrevista sobre Energia com Benjamin Solitrenick: Fizemos grandes usinas
modernas e não fizemos ainda as linhas de transmissão necessárias (35)
• Perfil de Empresa: Trombini: Crescimento racional e planejado (38)
• Previdência Privada: Sepaco: Hospital equipa-se para servir melhor (42)
• Eventos: IV Congresso Latino Americano de Celulose e Papel. América Latina
estuda os fatores limitantes do setor (46)
• Eventos: Eventos do setor (48)

Para abrir esse Número 05 (7,0 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/05_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano II – nº 06 – Setembro/Outubro 1986
Conteúdo principal:
• Editorial: A importância do abastecimento regular – por Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Noticiário: Notícias do setor (07)
• Perfil de Empresa: IKPC: uma história de pioneirismo e dedicação (12)
• Capa: BNDES garante apoio aos investidores (19)
• Mercado: Caderneiros: Segmento em franca expansão (24)
• Opinião 1: A importância da normalização nas empresas de hoje – por Maury
Fontes de Athayde (28)
• Recursos Humanos: A mola mestra do desenvolvimento – por José Brito Castro
(30)
• Eventos: Mercado comum na AL a curto prazo (32)
• Eventos: Eventos do setor (34)
• Máquinas e Equipamentos: Otimismo: A tônica dos fornecedores (36)
• Gente: John Warren: Sua fronteira é a imaginação (40)
• Gente: Gente do setor (43)
• Grupos de Trabalho: Relatório estatístico ANFPC de 1985. Crescimento do setor
em 1985 foi de 9% (44)
• Grupos de Trabalho: A ação dos demais GTs (45)
• Noticiário ABCP: Setor vai discutir avanço tecnológico (48)
• Opinião 2: A informação gerando uma explosão documental – por Maria do Rocio
F. Teixeira (50)
Para abrir esse Número 06 (6,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/06_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano II – nº 07 – Novembro/Dezembro 1986
Conteúdo principal:
• Editorial: O planejamento na otimização dos investimentos – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (07)
• Noticiário: Notícias do setor (11)
• Matéria de Capa: Em debate a escalada da automação no setor (15)
• Perfil de Empresa: Companhia Suzano: A marca da ousadia (20)
• Opinião: O controle de qualidade através da prática do óbvio – por Maurício Luiz
Szacher (26)
• Gente: Hazzo Weiszflog: De olho sempre no futuro (28)
• Gente: Gente do setor (30)
• Meio Ambiente: Setor caminha para solução do problema (34)
• Mercado: Reciclagem, a arte de refazer riquezas (38)
• Cicepla: Estratégia comum para ganhar novos mercados (40)
• Cicepla: A FAO prevê o futuro do setor até 1995. Entrevista com Phillip Wardle
(42)
• Noticiário: Notícias da ABCP (46)
• Cartas: Cartas recebidas (47)
• Eventos: Eventos do setor (48)

Para abrir esse Número 07 (53,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/007_Revista%20C&P.p
df
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano II – nº 08 – Janeiro/Fevereiro 1987
Conteúdo principal:

• Editorial: Impõe-se a retomada dos investimentos – por H. Horácio Cherkassky
(03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Noticiário: Notícias do setor (09)
• Atualidades ANFPC: Setor faz balanço e assume posições (14)
• Capa: Informática: Os desafios do futuro. A fábrica do ano 2000 (16)
• Capa ABCP: Fazendo as ideias circular. As principais teses do 19º Congresso da
ABCP (19)
• Perfil de Empresa: 15 anos do Grupo João Santos (24)
• Marketing: Uma ponte ligando produção e consumo (26)
• Máquinas e Equipamentos: Nacionalização: o Brasil chega lá (30)
• Polêmica: 5º Congresso Florestal Brasileiro. O País precisa de suas florestas (34)
• Gente: As muitas paixões de Leon Feffer (36)
• Gente: Gente do setor (38)
• Debate: As expectativas ao começar 1987 (39)
• Mercado: Do carnaval para as festas infantis (44)

Para abrir esse Número 08 (6,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/08_Revista+C&P.pdf

25

Revista CELULOSE & PAPEL - Ano III – nº 09 – Março/Abril de 1987
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: As perspectivas da indústria de papel e celulose – por H. Horácio
Cherkassky (06)
• Noticiário: Notícias do setor (09)
• Livros: Livros para o setor (14)
• Cartas: Cartas do setor (14)
• Capa: Qual o futuro do livro no Brasil? (16)
• PPI – Pulp & Paper International: O ranking mundial de celulose e papel (19)
• Perfil de Empresa: Monte Dourado: O progresso na Amazônia (20)
• Conjuntura Setorial: Uma visão global do setor em 1986 (25)
• Papel e Meio Ambiente: Biodegradabilidade, a grande vantagem (30)
• Previdência Privada: Sepaco amplia sua ação no interior (34)
• Pesquisa: Caracterização do segmento de celulose não-madeira – por Pedro Vilas
Boas (36)
• Gente: Sinibaldo Trombini: Um criador de histórias e empresas (40)
• Noticiário ABCP: 20 anos de atuação em favor do setor celulósico-papeleiro (44)
• Noticiário Abigraf: Setor gráfico quer liberação da importação de equipamentos
(46)
• Eventos: Eventos do setor (47)
• Opinião: O processo de liquidação de ações e a expansão industrial – por Alberto
Fabiano Pires (50)
Para abrir esse Número 09 (6,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/09_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano III – nº 10 – Maio/Junho de 1987
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Apoio aos investimentos – por H. Horácio Cherkassky (06)
• Reportagem de Capa: A expansão do mercado de facas industriais (08)
• Meio Ambiente: Controle ambiental: A posição do empresariado (12)
• Meio Ambiente: IPP inaugura estação de tratamento de efluentes (13)
• Meio Ambiente: Ripasa investe forte em proteção ambiental (14)
• Reflorestamento: Setor assume abordagem política na discussão de seus
problemas (16)
• Perfil de Empresa: Papirus: Um sucesso de tirar o chapéu (18)
• Evento: 2º Enpapel: Os caminhos do futuro (22)
• Energia: É preciso reformular a política energética (24)
• Anave: 12º Fórum de Análise da Anave: Balanço e perspectiva (26)
• PPI – Pulp & Paper International: O consumo mundial de celulose é crescente.
Será que o Brasil pode esperar até 1993? – por John Pearson (28)
• Cartas: Cartas do setor (29)
• Gente: Fernando Camargo: Começa, enfim, o repouso do guerreiro (30)
• Gente: Gente do setor (32)
• Abigraf: Notícias do setor gráfico (33)
• Constituinte: O setor quer ver a Carta Magna (36)
• ABCP: Notícias da ABCP (38)
• Noticiário: Notícias do setor (40)
• Eventos: Eventos do setor (46)
• Opinião: Prioridades para o crescimento – por Raul Calfat (50)
Para abrir esse Número 10 (6,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/10_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano III – nº 11 – Julho/Agosto de 1987
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Recursos para a produção – por H. Horácio Cherkassky (07)
• Máquinas e Equipamentos: Equipamentos antipoluentes: Uma perspectiva
otimista (08)
• Evento: 2º Enpapel: Traçando os caminhos da expansão (14)
• Perfil de Empresa: Planejamento e muito trabalho: Receita do êxito da Companhia
De Zorzi (16)
• Constituinte: Com o presente projeto de Constituição, o País será ingovernável.
Entrevista com Said Faraht (21)
• PPI – Pulp & Paper International: Novas e grandes máquinas de papel chegam à
Europa – por Hugh O’Brian (26)
• Gente: Simão Horácio Bottesi: Uma carreira dedicada à humanização da
segurança (30)
• Gente: Gente do setor (32)
• Debate: Empresários encaram com otimismo o futuro do setor (35)
• ABCP: Notícias da ABCP (38)
• Eventos: Eventos do setor (39)
• Livros: Impactos ambientais do eucalipto: Uma revisão crítica. Resumo do livro
“Reflorestamento com eucalipto e seus impactos ambientais” de Walter de Paula
Lima (40)
• Abigraf: Notícias do setor gráfico (44)
• Noticiário: Notícias do setor (46)
• Opinião: O novo programa de papel e celulose – por Mauro G. Marques (50)
Para abrir esse Número 11 (6,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/11_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano III – nº 12 – Setembro/Outubro 1987

Conteúdo principal:

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Perspectivas e oportunidades, em escala mundial, para a indústria de
celulose e papel da América Latina – por H. Horácio Cherkassky (07)
• Evento: 2º Enpapel – Encontro Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose: O
setor reafirma sua maturidade (08)
• Perfil de Empresa: Melhoramentos: Quase um século de pioneirismo (16)
• PPI – Pulp & Paper International: Um balanço mundial do setor celulósicopapeleiro (20)
• Evento: AFPC – Asociación de Fabricantes de Papel y Celulosa de Argentina: No
Congresso Internacional, as perspectivas da América Latina (30)
• Evento: Cicepla: Esforços para fortalecer o mercado latino-americano (32)
• Gente: Vilém Willer: Uma vida dedicada ao trabalho (34)
• Máquinas e Equipamentos: Revestimento de cilindros: Alto nível tecnológico (38)
• Previdência Privada: Sepaco: Um hospital de saúde (43)
• Noticiário: Notícias do setor (44)
• Opinião: Economia: A busca de cenário adequado – por Boris Tabacof (50)

Para abrir esse Número 12 (6,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/12_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano III – nº 13 – Novembro/Dezembro 1987

Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Constituição e carga tributária – por H. Horácio Cherkassky (07)
• Trading: Mais eficiência no mercado externo (08)
• Confraternização: Setor reúne-se no seu almoço anual (12)
• Perfil de Empresa: Pirahy: Papéis especiais como vocação e estratégia (14)
• Perspectivas: O que o setor espera para 1988 (20)
• Energia: A turfa como combustível para a indústria de celulose e papel (1ª Parte)
– por João Jerônimo Monticeli e Aldérico José Marchi (24)
• Máquinas e Equipamentos: Equipamentos de segurança: Um segmento em plena
expansão (28)
• Documentação: GT-20: Um importante trabalho para orientar o setor (32)
• Abigraf: Notícias do setor gráfico (34)
• Gente: Abrahão Zarzur: Seu grande hobby é o trabalho (38)
• Noticiário: Notícias do setor (43)
• Eventos: Eventos do setor (47)
• Cartas: Cartas recebidas do setor (48)
• Opinião: A ação política e a solução de fato – por Jamil Nicolau Aun (50)

Para abrir esse Número 13 (6,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/13_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IV – nº 14 – Janeiro/Fevereiro 1988
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: 1987: resultados e lições para retomar o crescimento – por H. Horácio
Cherkassky (07)
• Dívida Externa: Bons motivos para o credor do Brasil investir no setor de celulose
e papel (08)
• Perfil de Empresa: Cenibra: De Minas para o mundo, a receita de uma associação
bem-sucedida (12)
• Fornecedores: Huyck amplia e moderniza ainda mais suas instalações (18)
• Máquinas e Equipamentos: Válvulas industriais: Produção cada vez maior. E com
alta tecnologia (20)
• Curso de Especialização: Assinado convênio que cria curso de especialização em
celulose e papel (23)
• Artigo Técnico: 1988 – Ano da conservação de energia elétrica – por Benjamin
Solitrenick (24)
• Segundo a Paper: O papel do Brasil (28)
• Artigo Técnico: Análise técnica da turfa como combustível (Parte 2) - por João
Jerônimo Monticeli e Aldérico José Marchi (32)
• Gente: Olympio da Silva Caseiro (36)
• Sepaco: Primeiro prêmio Sepaco de medicina do trabalho (42)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (44)
• Noticiário: Notícias do setor (45)
• Eventos: Eventos do setor (48)
• Opinião: Investimentos em desenvolvimento tecnológico – por Gastão Estevão
Campanaro (50)
Para abrir esse Número 14 (6,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/14_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IV – nº 15 – Março/Abril de 1988
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Comércio exterior, agente do desenvolvimento – por H. Horácio
Cherkassky (07)
• Florestal: Mudas: Novas técnicas de produção reduzem quase 50% os preços (08)
• Perfil de Empresa: Santa Therezinha: 50 anos de vida e sucesso. Uma luta que
superou até os obstáculos da II Guerra (14)
• Reportagem: Paper fala da Pìsa. O papel do jornal (20)
• Evento: Pastas de alto rendimento: Elas vieram para ficar (22)
• Máquinas e Equipamentos: Bombas industriais, um mercado sem crise (24)
• Números do Setor: O fraco desempenho da economia brasileira não impediu o
bom desempenho do setor em 1987 (28)
• Logística: Da extração da madeira até à entrega do produto, a última fronteira
para a redução de custos (32)
• Gente: Aldo Sani: Seriedade e empenho para atingir suas metas (36)
• Gente: Notícias de pessoas do setor (43)
• Gente: Benjamin Solitrenick: Uma grande perda (44)
• Noticiário: Notícias do setor (46)
• Eventos: Eventos do setor (48)
• Opinião: O vendedor de papel – por Jahir de Castro (50)

Para abrir esse Número 15 (6,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/15_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IV – nº 16 – Maio/Junho de 1988
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Setor atento às novas oportunidades do mercado mundial – por H.
Horácio Cherkassky (07)
• Livros: Um grande mercado está à espera (08)
• Máquinas e Equipamentos: Transportadores de toras e cavacos. Um setor em que
todos estão otimistas (12)
• Perspectivas: Momento propício para investimentos – por Rodney Young (16)
• Universidade/Empresa: Em busca do domínio tecnológico (18)
• Perfil de Empresa: Riocell: Uma empresa que cresce valorizando o homem e o
meio ambiente (20)
• Pesquisa Florestal: Idealismo e ousadia: Dessa poderosa receita surgiu um dia o
IPEF (28)
• Gente: Latife Simão Racy: A matriarca do papel (33)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (38)
• Noticiário: Notícias do setor (41)
• Eventos: 11ª FIEPAG: sucesso total (46)
• Eventos: Eventos do setor (48)
• Opinião: O déficit das gráficas estatais – por Max Schrappe (50)

Para abrir esse Número 16 (6,4 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/16_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IV – nº 17 – Julho/Agosto de 1988
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: Planejamento: essencial para o crescimento das vendas externas – por
H. Horácio Cherkassky (07)
• Perfil de Empresa: PCC – Papel e Celulose Catarinense: Caminhar devagar, mas ir
sempre em frente (08)
• Gente: Benjamin Solitrenick (14)
• Máquinas e Equipamentos: Modernização do setor estimula mercado de controle
de processo (25)
• Reportagem de Capa: Exportações: Um futuro promissor para o Brasil (30)
• Eventos: 10ª Bienal do Livro de São Paulo: Vem ai a grande festa internacional do
livro (34)
• Papéis para Embalagem: Entrevista com Jahir de Castro. As boas perspectivas
das vendas externas (36)
• Noticiário: Notícias do setor (42)
• Noticiário: Notícias da Abigraf: O desenvolvimento tecnológico e os reflexos na
indústria gráfica (46)
• Noticiário: Notícias da Abimeg (48)
• Opinião: No sucesso, uma advertência – por Osmar Elias Zogbi (50)

Para abrir esse Número 17 (6,4 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/17_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IV – nº 18 – Setembro/Outubro 1988

Conteúdo principal:

• Sumário e ficha editorial catalográfica (03)
• Editorial: É necessário investir – por H. Horácio Cherkassky (06)
• Reportagem de Capa: Cadernos - Novas estratégias para aquecer o mercado
interno (08)
• Perfil de Empresa: Aracruz: Autossuficiência, uma filosofia que deu certo (14)
• Gente: Gunnar Krogh: Um aposentado de muita ação (20)
• Máquinas e Equipamentos: Tubos de aço inox com costura: Mercado promissor
(24)
• Serviço: INPI, protegendo o invento brasileiro (30)
• Noticiário: Notícias da ABCP (36)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (37)
• Noticiário: Notícias do setor (38)
• Eventos: Eventos do setor (44)
• Cultura: 10ª Bienal do Livro de São Paulo foi um sucesso (48)
• Opinião: O que fazer com o stress? – por Haino Burmester (50)

Para abrir esse Número 18 (36,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/18_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IV – nº 19 – Novembro/Dezembro 1988
Conteúdo principal:
• Editorial: Armas para vencer o protecionismo – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (05)
• Reportagem de Capa: O crescimento do setor e o mercado internacional – por H.
Horácio Cherkassky (08)
• Importações: O setor quer agilizar suas compras no exterior (15)
• Exportação: O DUE pode agilizar as vendas no mercado externo (18)
• Gente: Manfredo Croso: Um homem que tem o papel no sangue (20)
• Gente: Notícias sobre pessoas do setor (24)
• Máquinas e Equipamentos: Brasil já exporta discos refinadores (26)
• Perfil de Empresa: Papel de Salto: Desde 1889, a preocupação com a qualidade
do produto (30)
• Meio Ambiente: Setor investe forte na proteção ambiental (36)
• Documento: Pequena história da celulose – Aula dada por Benjamim Solitrenick
no curso de especialização de celulose da ABTCP (41)
• Conjuntura: Os números do setor no período janeiro-setembro (46)
• Sepaco: Uma nova técnica de prevenção de saúde (48)
• Atualização Técnica: ABCP realiza seu “congresso da maioridade” (50)
• Noticiário: Notícias do setor (56)
• Eventos: Eventos do setor (64)
• Opinião: Desenvolvimento: Um desafio – por Cláudio de Campos (66)
Para abrir esse Número 19 (9,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/19_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano V – nº 20 – Janeiro/Fevereiro 1989

Conteúdo principal:
• Editorial: A globalização e o setor – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Reportagem de Capa: Ripasa – Trilha ecológica (08)
• Perfil de Empresa: Manville: Criatividade, trabalho e confiança no País dão
resultados (14)
• Balanço: 1988 – Um ano marcado pela contenção do mercado (19)
• Comunicação: A expansão do fax (23)
• Confraternização: O tradicional almoço do setor (24)
• Suprimentos: O mercado de acionamentos de correntes: Contínua / alternada
(28)
• Gente: Luís Fernando Gomes Franco: Um otimista por natureza (35)
• Atualização Técnica: O 21º Congresso da ABCP discutiu as perspectivas do setor
(39)
• Noticiário: Notícias do setor (46)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (47)
• Eventos: Eventos do setor (48)
• Sepaco: Saúde: um fator de produção (49)
• Opinião: O desafio da duplicação do setor – por Maury Fontes de Athayde (50)

Para abrir esse Número 20 (41,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/20_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano V – nº 21 – Março/Abril de 1989
Conteúdo principal:

• Editorial: Um grave equívoco – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Mercado: Papel de imprensa: Um segmento, que apesar dos obstáculos, ainda
tem muito espaço para crescer (08)
• Suprimentos: Tintas anticorrosivas (14)
• Comércio Exterior: Quase uma operação de guerra (22)
• Conjuntura Setorial: Celulose & Papel 1988 (25)
• Perfil de Empresa: Rigesa. Os ingredientes de uma receita de sucesso (32)
• Sepaco: Para trabalhar melhor: Ginástica na empresa (36)
• Gente: Segismundo Celani. O papel, até mesmo nas brincadeiras de infância (40)
• Noticiário: Notícias do setor (44)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (49)
• Eventos: Eventos do setor (50)
• Opinião: Programa setorial integrado – por Marcello L. Pilar (52)

Para abrir esse Número 21 (39,4 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/21_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano V – nº 22 – Maio/Junho de 1989
Conteúdo principal:

• Editorial: Investir para crescer e superar a crise – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Aniversário: ANFPC – 57 anos de atividades (09)
• Encontro: Itapema: Setor debate seus caminhos (10)
• Perfil de Empresa: Indústria Matarazzo de Papéis – Criatividade, trabalho,
confiança (20)
• Reportagem de Capa: Recursos humanos: É preciso investir na especialização
(24)
• Suprimentos: Soda cáustica: Produtores confiantes no futuro (30)
• Comércio Exterior: Logística: Um fator importante (36)
• Gente: Raul Calfat: Um jovem gentleman no comando da Simão (38)
• Sepaco: 2,28%. Este foi o índice de infecção hospitalar do Sepaco em 88. A
média brasileira é de 6,5% (40)
• Noticiário: Notícias do setor (43)
• Eventos: Eventos do setor (47)
• Opinião: Capacitação gerencial e processo sucessório – por Jerônimo José Garcia
Ruiz (50)

Para abrir esse Número 22 (39,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/22_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano V – nº 23 – Julho/Agosto de 1989

Conteúdo principal:

• Editorial: As exportações como a saída para a crise – por H. Horácio Cherkassky
(03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Recursos Naturais: Fogo mata. Não atire a primeira chama (08)
• Atualização Tecnológica: Setor intensifica uso dos recursos de normalização – por
Maury Fontes de Athayde (14)
• Comércio Exterior: As nuances financeiras das exportações (18)
• Perfil de Empresa: Pisa: Em busca da autossuficiência em papel de imprensa (20)
• Suprimentos: Rolamentos: Tudo começou com a bicicleta (26)
• Gente: Mauro Gonçalves Marques: A versatilidade é a marca desse homem (32)
• Sepaco: Campanhas de prevenção nas empresas devem ser rotina (34)
• ANFPC: Novos GTs acompanhando a evolução do setor (36)
• Noticiário: Notícias do setor (40)
• Eventos: Eventos do setor (49)
• Opinião: A maturidade do setor no controle ambiental – por Armando Luiz de
Souza Mesquita (50)

Para abrir esse Número 23 (40,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/23_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano V – nº 24 – Setembro/Outubro 1989

Conteúdo principal:

• Editorial: A importância das reuniões da Cicepla para a ação do setor – por H.
Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Reportagem de Capa: Novos projetos: O setor investe forte no futuro – por
Márcia Glogowski (10)
• Comércio Exterior: Como o cut size brasileiro chega ao mercado externo (20)
• Perfil de Empresa: Irani: Nessa história, o papel veio do vinho (24)
• Sepaco: Alcoolismo: Um problema que tem de ser enfrentado sem preconceitos
(31)
• Suprimentos: PRFV – Plástico Reforçado com Fibra de Vidro - Longa vida,
resistência à corrosão, baixo peso: As vantagens desse material (34)
• Recursos Naturais: Fomento florestal: Uma boa ideia começa a germinar (40)
• Eventos: Eventos do setor (47)
• Gente: Pessoas do setor (48)
• Noticiário: Notícias do setor (50)
• Opinião: Florestas e ambiência: A questão institucional – por Marco Antônio
Fujihara (58)

Para abrir esse Número 24 (46,2 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/24_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano V – nº 24A – Outubro/Novembro 1989

Conteúdo principal:
• Editorial: Atualização tecnológica: Fator de produtividade – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Especial: Controle de processos & automação industrial. Em busca da
modernização total (08)
• Especial: Maior sofisticação na celulose (10)
• Especial: Na fabricação do papel, precisão maior que a obtida no laboratório (11)
• Especial: Investir para manter a competitividade (12)
• Especial: O futuro já começou (16)
• Especial: Um mercado em efervescência (20)
• Especial: Controle de processos & automação industrial. Aqui, um guia das
empresas fornecedoras (26)
• Especial: Entrevista: Aristides Gomes Freire Filho. O crescimento só está
começando (27)
• Especial: Serviços: Um importante papel (34)
• Especial: Reserva de mercado: Uma política eficiente (38)
• Especial: Recursos humanos: A grande dificuldade – por Patrícia Macri (42)
• Especial: SDCDs de última geração: O controle e o gerenciamento juntos - por
Cláudio Makarowski (48)
Para abrir esse Número 24A (39,7 MB), clicar no endereço de internet logo
abaixo; aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu
computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/24A_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL Ano VI – nº 25 – Novembro/Dezembro 1989

Conteúdo principal:

• Editorial: O setor florestal e os avanços da biotecnologia – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• GT-PSI: O que o setor deve esperar da década de 90 (09)
• Perfil de Empresa: Champion, uma empresa que nasceu nos “anos dourados” (16)
• Suprimentos/Serviços: O diversificado trabalho das empresas de engenharia (22)
• Reportagem de Capa: Imagine, e tudo dá para fazer com o papel (28)
• Notícias ABTCP: Neste congresso, o setor debate os seus avanços tecnológicos
(35)
• Comércio Exterior: O difícil caminho das especialidades (45)
• Insumos: Energia elétrica: Racionamento à vista (48)
• Gente: Herbert Lowe Stukart: Um moralista com muito gosto pela vida (55)
• Sepaco: Lançado o III Prêmio Sepaco de Saúde Ocupacional (61)
• Noticiário: Notícias do setor (62)
• Eventos: Eventos do setor (72)
• Opinião: Reflorestador: Um cúmplice da natureza – por Francisco Bertolani (74)

Para abrir esse Número 25 (56,2 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/25_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VI – nº 26 – Janeiro/Fevereiro 1990

Conteúdo principal:
• Editorial: Boas perspectivas para o setor na década de 90 – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Confraternização: Almoço de fim de ano do setor reuniu mais de 300 pessoas
(06)
• Comércio Exterior: Altos custos e baixa eficiência portuária: os grandes inimigos
das exportações (12)
• Suprimentos: Painéis elétricos: Fornecedores apostam na expansão do setor (19)
• Sepaco: No interior, o atendimento também é permanente (27)
• Perfil de Empresa: Manikraft Guaianases: Na primeira máquina, um erro de
montagem e a Manikraft descobre sua vocação (28)
• Gente: Balthazar Bastos: Um artesão da amizade (35)
• Noticiário: Notícias do setor (38)
• Eventos: 22º Congresso da ABTCP: Fortalecer o conhecimento técnico para
melhorar qualidade e produtividade (46)
• Eventos: Eventos do setor (52)
• Opinião: Celulose e papel: Novo ciclo econômico no sul da Bahia – por Luiz
Gonzaga Murat Júnior (54)

Para abrir esse Número 26 (40,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/26_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VI – nº 27 – Março/Abril de 1990

Conteúdo principal:

• Editorial: É hora de ação – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (07)
• Reportagem de Capa: Uma receita bem aviada. E o Sepaco recebe o Prêmio Eco
(10)
• Perfil de Empresa: Papel Simão. O mesmo lema desde a fundação: crescer e
crescer sempre (16)
• Produto: Lenços de papel: Produção cresce, mas consumo ainda é baixo (20)
• Conjuntura: Conjuntura setorial 1989 (25)
• Gente: Dante Ramenzoni: A garra do velejador no comando da Papirus (30)
• Novidades: Tecnologia de ponta marca os novos produtos do setor (32)
• Suprimentos: Conexões: Otimismo e competitividade num segmento em
expansão (38)
• Noticiário: Notícias do setor (42)
• Eventos: Eventos do setor (47)
• Opinião: Depois do carnaval – por Mauro Gonçalves Marques (50)

Para abrir esse Número 27 (36,4 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/27_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VI – nº 28 – Maio/Junho de 1990

Conteúdo principal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial: Hora de pensar grande – por H. Horácio Cherkassky (03)
Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
Tecnologia: Drupa 90, no limiar do 3º milênio – por Daltro Lopes de Souza (07)
Reportagem de Capa: Um imperativo proteger o equilíbrio da natureza (08)
Suprimentos: Turbinas a vapor: Um mercado crescente (15)
Debate: Setor avalia impacto do Plano Brasil Novo (18)
Eventos: Eventos do setor (24)
Mercado: Na embalagem, o papel ainda é insubstituível (27)
Gente: Gastão Campanaro: Exemplo de um homem realizado (30)
Serviço: Quem é quem no novo governo (32)
Noticiário: Notícias do setor (35)
Sepaco: Prêmio Eco provoca emoção (37)
Noticiário: Notícias da ABTCP (39)
Arte: A pintura sobre papel na Alemanha (40)
Opinião: A indústria e a gaveta burocrática – por Marcello L. Pilar (42)

Para abrir esse Número 28 (32,1 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/28_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VI – nº 29 – Julho/Setembro de 1990

Conteúdo principal:

• Editorial: O setor deve divulgar seus cuidados ambientais – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (08)
• Suprimentos: Cabos elétricos são pontos vitais de uma indústria (10)
• Matéria-Prima: Fibras alternativas têm baixo uso no Brasil (12)
• Mercado: Tecnologia: receita de crescimento para o papelão ondulado (14)
• Sepaco: É criado grupo de alcoólicos anônimos (17)
• Perfil de Empresa: Bahia Sul: megaprojeto em ritmo acelerado (18)
• Encarte 3º Enpapel: 3º Encontro Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose
(Encarte 01)
• Encarte 3º Enpapel: Sumário (Encarte 02)
• Encarte 3º Enpapel: Sessão de abertura. Governo vê setor como exemplo de
competitividade (Encarte 03)
• Encarte 3º Enpapel: Painel 1: Política ambiental: Questões ecológicas – O Brasil
deve sair da posição defensiva (Encarte 05)
• Encarte 3º Enpapel: Painel 2: Política previdenciária: As muitas distorções de um
sistema oneroso e deficiente (Encarte 07)
• Encarte 3º Enpapel: Painel 3: Política tributária: Voracidade fiscal atrapalha
abertura da economia brasileira (Encarte 09)
• Encarte 3º Enpapel: Painel 4: Política de investimentos: A necessidade de
encontrar outras fontes de financiamento (Encarte 11)
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• Encarte 3º Enpapel: Painel 5: Obstáculos à exportação: Os desafios –
Desregulamentação, revolução tecnológica e blocos (Encarte 14)
• Encarte 3º Enpapel: Conferência: O BNDES muda, mas o apoio ao setor persiste
(Encarte 17)
• Encarte 3º Enpapel: Documento: Diretrizes propostas pelo setor de celulose e
papel para a modernidade (Encarte 18)
• Encarte 3º Enpapel: Sessão de Encerramento: Uma promessa: Ambiente estável
para investir (Encarte 21)
• Encarte 3º Enpapel: Sociais: Recorde de publico no 3º Enpapel (Encarte 23)
• Manejo Florestal: Método bioacústico toma aves como indicador ecológico (24)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (28)
• Gente: Mário Amato: “O papel foi meu primeiro amor” (30)
• Noticiário: Cenibra tem novo presidente (32)
• Noticiário: Notícias do setor (35)
• Noticiário: Notícias da ABTCP (40)
• Opinião: A difícil busca da qualidade – por Romeu Carlos Lopes de Abreu (42)

Para abrir esse Número 29 (50,7 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/29_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VII – nº 30 – Outubro/Dezembro 1990
Conteúdo principal:

• Editorial: Coragem, a receita contra o pessimismo – por H. Horácio Cherkassky
(03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Sepaco: Prêmio incentiva medicina ocupacional (08)
• Empresa: 7ª Reunião Nacional da ANFPC - Na recessão, é preciso ter coragem
para olhar em frente (10)
• Reportagem de Capa: Mídia impressa terá grande expansão no ano 2000 (16)
• Empresa: Melhoramentos: Cem anos de pioneirismo e diversificação (21)
• Suprimentos: Lâminas raspadoras evitam que impurezas impregnem o papel (27)
• Gente: Walter Marchi Filho. Idade: 60 anos. Tempo de serviço na Pirahy: 48 anos
(30)
• Comércio Exterior: Uma vitória: O fim das sanções comerciais (35)
• Normas: Correio revê norma de padronização de envelopes (38)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (39)
• Noticiário: Notícias do setor (40)
• Atualização Tecnológica: 23º Congresso da ABTCP lança bases para arrancada
tecnológica (42)
• Opinião: Celulose de nativas? – por Luiz Ernesto George Barrichelo (50)
Para abrir esse Número 30 (39,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/30_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VII – nº 31 – Janeiro/Fevereiro 1991
Conteúdo principal:
• Editorial: As novas medidas e o entendimento nacional – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Internacional: Impulsionar negócios é a nova prioridade da Cicepla (08)
• Debate: Apesar da recessão, setor confia no futuro (09)
• Suprimentos: Caldeiras possibilitam redução de custos (15)
• Conjuntura: Balanço de 90 registra aumento das exportações (18)
• Sepaco: Setor elabora plano decenal de saúde ocupacional (19)
• Reportagem de Capa: Como garantir caminho aberto para a Europa unida – por
Maroni J. da Silva (21)
• Automação: Código de barras chegou para ficar (27)
• Gerenciamento: Competitividade é uma questão de sobrevivência (29)
• Eventos: Eventos do setor (30)
• Normatização: Normas reforçam busca da modernidade (32)
• Noticiário: Notícias do setor (34)
• Gente: Gottfried Kurd Riecken: A certeza da missão cumprida, após 25 anos de
dedicação ao setor (37)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (40)
• Opinião: Efeitos do “stop and go” – por Osmar Elias Zogbi (42)
Para abrir esse Número 31 (33,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/31_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VII – nº 32 – Março/Abril de 1991
Conteúdo principal:

• Editorial: Por uma indústria forte, moderna e competitiva – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Um imperativo modernizar as técnicas administrativas (08)
• Suprimentos: Representantes facilitam a absorção de tecnologia (16)
• Artigo Técnico: Energia no setor de celulose e papel – por Pedro Vilas Boas (19)
• Conjuntura: Celulose & Papel: Conjuntura setorial 1990 (Encarte Especial)
• Gente: José Roberto Ermírio de Moraes. Dedicada, perfeccionista, a nova geração
assume o comando (23)
• Telecomunicações: Fax, sinônimo de simplicidade e rapidez (26)
• Sepaco: Abertas as inscrições para o IV Prêmio Sepaco de Saúde Ocupacional
(31)
• Eventos: Eventos do setor (32)
• Noticiário: Notícias da Abigraf (34)
• Noticiário: Notícias do setor (38)
• Opinião: Papel e celulose mostram o caminho do desenvolvimento – por Boris
Tabacof (42)

Para abrir esse Número 32 (37,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/32_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VII – nº 33 – Maio/Junho de 1991

Conteúdo principal:

• Editorial: Um ovo de Colombo: Reduzir a parte do “leão” – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Expansão: Aracruz dá partida em fábrica de US$ 1,2 bi (08)
• Suprimentos: Filtros industriais: Nacionalização e qualidade (12)
• Perfil de Empresa: São Roberto dribla a crise e aposta no futuro (16)
• Eco 92: Indústria começa a definir posições (19)
• Sepaco: Stress já atinge 60% dos executivos (22)
• Reportagem de Capa: O Brasil precisa aumentar as exportações, mas... – por
Maroni J. da Silva (25)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: O melhor do mercado de metalizados
– por Alexander Watson (30)
• Noticiário: Notícias do setor (34)
• Gente: Ruy Haidar. Ele queria ser engenheiro. Realizou-se como empresário (37)
• Noticiário: Notícias da ABTCP (40)
• Opinião: Terceirização: Novo conceito para uma prática moderna de administrar –
por Aldo Sani (42)
Para abrir esse Número 33 (29,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/33_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VII – nº 34 – Julho/Agosto de 1991
Conteúdo principal:
• Editorial: É preciso acreditar – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Mercosul: Brasil-Argentina: Diálogo para uma estratégia comum (07)
• Eco 92: Indústria não quer ficar na defensiva (08)
• Investimentos: Abrindo as portas dos bancos internacionais (09)
• Suprimentos: Indústria de vestimentas acompanha o setor de papel (15)
• Reportagem de Capa: Fitoterapia: Medicamentos a base de plantas da Klabin (18)
• Perfil de Empresa: Ripasa aposta no mercado externo para driblar a recessão (22)
• Eventos: Seminário ABTP/BNDES – Em debate novas opções para celulose e papel
(28)
• Gente: Ronaldo Guedes Pereira: O principal desafio ainda está em projeto (30)
• Sepaco: Notícias do Sepaco Ripasa (33)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: Aumenta a produção de papel sem
fibra de madeira – por Manfred Judt (34)
• Mercado: Lições dos EUA para indústria editorial crescer na recessão (36)
• Noticiário: Notícias do setor (38)
• Eventos: Eventos do setor (41)
• Opinião: Aplicação da ISO 187/90 exige atenção do setor – por Maury Fontes de
Athayde (42)

Para abrir esse Número 34 (32,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/34_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VII– nº 35 – Setembro/Outubro 1991
Conteúdo principal:
• Editorial: O Brasil tem jeito. Basta desobstruir os caminhos – por H. Horácio
Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Certificado de qualidade é desafio para as empresas – por
Maroni J. da Silva (06)
• Eventos: Seminário ABTCP/BNDES. Projetos de expansão podem ser mantidos
com recursos do exterior (12)
• Eco 92: Indústrias adotam código de atuação responsável (15)
• Gente: Lenomir Trombini: Determinação de sobreviver superando todos os
desafios (18)
• Sepaco: Check-ups revelam: Saúde dos executivos é precária (20)
• Suprimentos: Ar condicionado garante ambiente propício para homens e
máquinas (22)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: Como funcionam as equipes de
melhoria contínua – por Douglas Ferguson; William Roth (27)
• Eventos: Eventos do setor (30)
• Noticiário: Notícias do setor (31)
• Opinião: Parceria BNDES/Setor: Uma história de sucesso – por José Pio Borges
(34)
Para abrir esse Número 35 (26,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/35_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VIII nº 36 – Novembro/Dezembro 1991

Conteúdo principal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
•

Editorial: Para um bom começo em 92 – por H. Horácio Cherkassky (03)
Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
Mercosul: Um problema, os câmbios desiguais (07)
Esporte: Ripasa e Suzano brilham no ginásio (08)
Gente: José Carlos Pisani: Um voto de confiança no trabalho e no País (12)
Livro Verde: A política de reflorestamento do setor (14)
Meio Ambiente: Temas ambientais pelo setor (16)
Perfil de Empresa: Inpacel aposta na inovação (19)
Brasil 92: Receituário completo contra a crise (22)
Fórum: Receita de São Paulo para vencer a crise (28)
Suprimentos: Correntes, a tecnologia que movimenta a produção (29)
Coluna PPI – Pulp and Paper International: Celulose de mercado: Meio ambiente é
novo desafio – por John Person (33)
Cicepla: Cinco pontos de trabalho conjunto (38)
Serviço: Programa de alimentação oferece novas opções (40)
Opinião: Queremos sai da UTI – por Max Schrappe (42)

Para abrir esse Número 36 (31,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/36_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VIII - nº 37 – Janeiro/Fevereiro 1992

Conteúdo principal:

• Editorial: Vamos manter o norte – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Administração: Informação, matéria-prima do trabalho e do sucesso (06)
• Suprimentos: Cerâmicas especiais, ganhando pontos contra o desgaste (12)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: Biotecnologia: Sistema de enzimas
prova o seu potencial – por Raili Koponen (16)
• Mesa Redonda: A competição aumenta: Quais as chances do Brasil? (18)
• Mesa Redonda: O reciclado, uma ameaça? (24)
• Gente: Gente do setor (25)
• Empresas: O avanço da Bahia Sul (26)
• Conjuntura: Carga tributária (muito alta) inibe investimentos (27)
• Noticiário: Notícias do setor (29)
• Prêmios: Premiações no setor (32)
• Eventos: Eventos do setor (33)
• Opinião: Há sinais animadores – por Marcus Vinicius Pratini de Moraes (34)

Para abrir esse Número 37 (23,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/37_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VIII - nº 38 – Julho de 1992

Conteúdo principal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial: As boas notícias de julho – por H. Horácio Cherkassky (03)
Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
Qualidade: Pontos de vista sobre os avanços nas empresas (07)
Reportagem de Capa: Agora o dilema: Controles ou auto-regulamentação (12)
Empresas: O ano da Bahia Sul (16)
Projetos: Klabin resgata a sua memória (20)
Suprimentos: Máquinas e controles “made in Brazil”? (22)
Pesquisa: IPEF, trabalhando para criar a floresta ideal (26)
Efluentes: Indústrias de São Paulo passam no exame (28)
Gente: Jorge Marques Leandro: O comandante da Celmar (31)
Relatório: O papel japonês (32)
Noticiário: Notícias do setor (34)
Opinião: Afinal, o que é a terceirização – por Jerônimo Souto Leiria (38)

Para abrir esse Número 38 (27,4 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/38_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano VIII - nº 39 – Setembro/Outubro 1992

Conteúdo principal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial: Os horizontes da capacitação – por H. Horácio Cherkassky (03)
Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
Planejamento: A revisão do panorama e dos rumos (06)
Negócios: A venda da Simão muda o “ranking” (08)
Terceirização: A nova arma da moderna gerência (10)
Reportagem de Capa: Reciclagem de papéis, o desejo e a realidade (12)
Empresas: Inpacel entra na disputa (16)
Suprimentos: Os instrumentos que dão segurança ao controle de qualidade (22)
Gente: Entrevista – Suchek, uma visão de dois mundos (25)
Tendências: Avanços no setor (26)
Saúde: As prioridades da higiene industrial (30)
Noticiário: Notícias do setor (32)
Opinião: Qualidade e produtividade não bastam – por Raul Calfat (36)
Eventos: Eventos do setor (38)

Para abrir esse Número 39 (28,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/39_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IX - nº 40 – Novembro/Dezembro1992
Conteúdo principal:
• Editorial: No caminho de uma linguagem comum – por H. Horácio Cherkassky
(03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Meio Ambiente: A atuação individual e a atuação geral – por Nuno de Faria Cunha
e Silva (06)
• Empresas: A segunda máquina da CELPAV (08)
• Reportagem de Capa: A construção de um mercado latino-americano, tarefa
dessa geração (12)
• Suprimentos: Os fornecedores apostam na consagração do oxigênio (14)
• Reflorestamento: Um programa modelo para a região tocantina (17)
• Gente: Alberto Fabiano Pires: A necessidade de repensar o profissionalismo (18)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: República Popular da China: O dragão
de papel está acordando (20)
• Eventos: O congresso do jubileu (25)
• Qualidade: A vanguarda da qualidade, na teoria e na ação (28)
• Preços: Notícias setoriais (30)
• Noticiário: Notícias do setor (31)
• Opinião: A educação e a construção do futuro – por Carlos Eduardo Moreira
Ferreira (34)

Para abrir esse Número 40 (22,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/40_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IX - nº 41 – Março/Abril de 1993
Conteúdo principal:
• Editorial: No caminho de uma linguagem comum – por H. Horácio Cherkassky
(03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Planejamento: Livro verde: Propostas para a área florestal (05)
• Qualidade: IS0 9000 ganha um clube para fomentar qualidade (12)
• Mercado Internacional: As chances brasileiras no mercado do primeiro mundo
(14)
• Portos: A nova abertura (16)
• Números do Setor: Esforço das empresas não supera dificuldades de 1992 (17)
• Produtos: Saída para o exterior (21)
• Suprimentos: Bombas dosadoras (22)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: O mundo de amanhã, mais verde do
que hoje – por Ingemar Croon (24)
• Gente: Marlene Aparecida de Castro Oliveira: Informar a quem precisa (27)
• Perfil de Empresa: Cartonifício Valinhos: Reciclando há 57 anos (28)
• Noticiário: Notícias do setor (30)
• Eventos: Eventos do setor (33)
• Opinião: Mercosul, Cicepla e mercado global – por Marcello L. Pilar (34)

Para abrir esse Número 41 (27,0 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IX - nº 42 – Julho de 1993

Conteúdo principal:

• Editorial: Perspectivas menos sombrias – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Conjuntura: Indicadores apontam reativação da economia (06)
• Qualidade: Qualidade dá trabalho, mas compensa (08)
• Comércio Exterior: Preocupações ecológicas ou barreiras comerciais (12)
• Gente: Entrevista - Boris Tabacof: O que sobra são os valores espirituais (14)
• Reportagem de Capa: Grupo Klabin. Produção e qualidade, armas contra a crise
(18)
• Seminário: Como integrar pesquisa, ecologia, tecnologia e legislação (22)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: Papel perfeito, uma questão química
(24)
• Gente: Gente do setor (28)
• Noticiário: Notícias do setor (30)
• Eventos: Eventos do setor (33)
• Opinião: Novos rumos para a silvicultura brasileira – por Jorge Humberto Teixeira
Boratto (34)
Para abrir esse Número 42 (24,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/42_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano IX - nº 43 – Outubro de 1993

Conteúdo principal:

• Editorial: Movimento orquestrado, não! – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Comércio Exterior: Argentina incide em práticas protecionistas (06)
• Administração: Falta treinamento nas indústrias brasileiras (08)
• Expansão: CELPAV: Flexibilidade de atendimento com escala de produção (11)
• Gente: Entrevista: H. Horácio Cherkassky – O administrador afável (14)
• Reportagem de Capa: Selo verde: Iniciativa louvável, implementação polêmica
(20)
• Coluna PPI – Pulp and Paper International: Aguardando o retorno do equilíbrio –
por John Pearson (27)
• Saúde: Hospital do Sepaco: Atendimento exemplar (30)
• Evento: 7º Congresso Florestal Brasileiro - Setor quer comércio livre (31)
• Noticiário: Notícias do setor (32)
• Opinião: A proposta de São Paulo para a revisão constitucional: Ordem econômica
– por Miguel Reale (34)

Para abrir esse Número 43 (25,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano X – nº 44 - Dezembro de 1993
Conteúdo principal:
• Editorial: Um país viável – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Eventos: Cicepla: vitória brasileira (05)
• Eventos: TAPPI no congresso da ABTCP (06)
• Comércio Exterior: É um mercado de 1,2 bilhão de pessoas. E está aberto para o
Brasil (07)
• Conjuntura: Cherkaskky: Produção cresce em 94 (10)
• Reportagem de Capa: Tributação excessiva tira competitividade das empresas
brasileiras (13)
• Fornecedores - PPI – Pulp and Paper International: A estreia do destintamento
neutro (20)
• Fornecedores: CBTI: Exportações atestam padrão internacional de qualidade (24)
• Entrevista: Osmar Zogbi: Independente por vocação, otimista por princípio – por
Marco Antônio Eld (26)
• Certificação: Selo verde: 28 países na assembleia de fundação do FSC (30)
• Noticiário: Prêmio Top de Ecologia para a Ripasa (31)
• Noticiário: Notícias do setor (32)
• Opinião: O interesse econômico escondido por trás da questão ambiental – por
Gilberto Mestrinho (34)
Para abrir esse Número 44 (25,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XI – nº 45 – Março de 1994

Conteúdo principal:

• Editorial: Início da retomada – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Indústrias: Setor plástico engata a primeira (05)
• Datas: Aos 62 anos, ANFPC se moderniza (09)
• Números do Setor: 1993 registrou modesto crescimento de produção (12)
• Legislação: Pesquisa tecnológica fica melhor com a união de todos (16)
• Livros: Mercado estagnado (18)
• Entrevista: Erling Lorentzen: Herói, empreendedor e navegante; é Lorentzen da
Aracruz - por Celso Lungaretti (22)
• Reportagem de Capa: Estabilidade econômica e política garantirá período de
crescimento – por Dalila Alves (26)
• Mercados: Por tipos de papéis (30)
• Noticiário: Notícias do setor (32)
• Opinião: União contra o desemprego – por Israel Alves de Oliveira (34)

Para abrir esse Número 45 (25,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XI – nº 46 – Junho de 1994
Conteúdo principal:
• Editorial: Perspectivas promissoras – por H. Horácio Cherkassky (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Investimento: Setor é a nova vedete no mercado financeiro internacional (06)
• Eventos: FIEPAG aponta comportamento do setor (08)
• FIEPAG: Participação do setor de papel e celulose (10)
• Perfil: Santa Maria. A estória da serraria que hoje exporta papel para o mundo
(13)
• Crônica: O papel do papel – por Renato Carrascosa (17)
• Reportagem de Capa: A vocação do grupo Abril é o papel (20)
• Noticiário: Notícias do setor (25)
• Entrevista: Ruy Haidar. Determinado, apesar de tudo otimista: Ruy Haidar, um
lutador – por Celso Lungaretti (26)
• Noticiário: Notícias do setor (29)
• Pesquisa: Inventário florestal do estado de São Paulo – por Francisco J.N. Kronka
(31)
• Números do Setor: Resultado do primeiro quadrimestre revela ligeira recuperação
(34)
• Mercosul: Estabilização monetária e a repercussão no Mercosul (36)
• Opinião: Horizontes menos turvos – por Murilo Passos (38)
Para abrir esse Número 46 (28,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XI – nº 47 - Outubro de 1994

Conteúdo principal:
• Editorial: Vivemos novos tempos – por Osmar Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Números do Setor: Sinais de recuperação são mais fortes no exterior (06)
• Homenagem: H. Horácio Cherkassky. Indústria de papel e celulose perde um de
seus líderes (08)
• Suprimentos: Mecanização florestal: Menores custos e maior produtividade – por
Aída Bárbara (11)
• Artigo: Celulose e papel: Base florestal e competitividade – por Nelson Barboza
Leite (15)
• Comunicação: Telex morreu – Viva o fax (16)
• Certificação: Esforço concentrado em busca da qualidade total marca o setor de
celulose e papel (18)
• Melhores e Maiores: Champion - A receita de uma tetracampeã (22)
• Noticiário: Notícias do setor (24)
• Grandes Consumidores: Xerox: Uma saudável parceria com os fabricantes de
papel (28)
• Perfil de Empresa: Fábrica da Matarazzo é reativada em regime de autogestão –
por Celso Lungaretti (32)
• Opinião: A bienal e o papel do livro – por Armando Antongini Filho (34)
Para abrir esse Número 47 (26,2 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XII – nº 48 – Janeiro/Fevereiro 1995

Conteúdo principal:

• Editorial: Uma aposta vitoriosa no futuro – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Fabricantes de papel e celulose festejam recuperação do
setor (06)
• Números do Setor: Avaliação do setor de papel e celulose (10)
• Grandes Consumidores: Terceira geração mantém Tilibra na liderança (14)
• Entrevista: Alfredo Cláudio Löbl, o homem que ajudou na expansão da Klabin (18)
• Mercosul: Mercosul já é realidade (21)
• Empresas: Notícias de empresas do setor (24)
• Noticiário: Notícias do setor (27)
• Conjuntura: Brasil 95 – o País que queremos e o País que teremos (28)
• Noticiário: Notícias do setor (33)
• Opinião: Fé no Brasil – por Abram Szajman (34)

Para abrir esse Número 48 (23,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XII – nº 49 - Junho de 1995
Conteúdo principal:

• Editorial: Hora de investir – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Setor deverá investir US$ 5,5 bilhões nos próximos anos
(12)
• Grandes Consumidores: Toga faz 60 anos apostando nas parcerias para
deslanchar (09)
• Perfil de Empresa: Bambu é a principal matéria-prima do Grupo João Santos (11)
• Suprimentos: Máquinas de papel: Presença da Voith no Brasil vem desde 1923
(15)
• Suprimentos: Valmet intensificará atuação no País (20)
• Entrevista: Roberto Jeha – Uma vida dedicada ao setor e a ideais nobres (22)
• Meio Ambiente: Entrevista com Celso Foelkel: IS0 14000 não é ameaça e sim
oportunidade diz vice-presidente da ANFPC (27)
• Meio Ambiente: BS 7750: Bahia Sul é a primeira certificada (29)
• Tendências: Publicidade na mídia impressa vai despencar (30)
• Noticiário: Notícias do setor (32)
• Opinião: Oferta e demandam se equilibram – por Mário Higino Leonel (34)

Para abrir esse Número 49 (26,7 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XII – nº 50 - Setembro de 1995
Conteúdo principal:

• Editorial: Nova e promissora oportunidade – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Expansão: Em 10 anos, setor investirá US$ 13,2 bi para dobrar produção (06)
• Números do Setor: Primeiro semestre foi bom, mas a tendência já se reverteu
(08)
• Internacional: Cicepla lançará bases do bloco latino-americano de papel e celulose
(10)
• Reportagem de Capa: Progresso aumenta com a Bahia Sul – por Celso Lungaretti
(12)
• Suprimentos: Setor deve aderir à colagem alcalina (20)
• Tendências: CCE terá fábrica de papel (25)
• Eventos: Entidades do setor: Eleições, fusão e gestão (26)
• Entrevista: José Carlos Gomes Carvalho, Carvalho, aliás, trabalho – por Celso
Lungaretti (29)
• Grandes Consumidores: Segmento em franca expansão: Formulários (32)
• Notas: Notícias do setor (36)
• Opinião: ANFPC amplia gestão participativa – por Mário Higino N. M. Leonel (38)

Para abrir esse Número 50 (29,0 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIII – nº 51 – Novembro de 1995
Conteúdo principal:
• Editorial: Rumo ao crescimento – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Eventos: Otimismo e busca de integração, a tônica da reunião da Cicepla (06)
• Internacional: Chile no Mercosul, uma ameaça para o setor papeleiro do Brasil?
(08)
• Internacional: Razões estratégicas da aproximação com o Mercosul – por Maroni
João da Silva (09)
• Grandes Consumidores: Livros: Mercado em alta e novos projetos (11)
• Reportagem de Capa: É a hora e a vez do papel de imprensa no Brasil? (14)
• Suprimentos: Fungos e enzimas: Novas opções para o setor (17)
• Eventos: Temática ambiental em destaque no 28º Congresso Anual da ABTCP
(20)
• Entrevista: Pedro Piva, hóspede muito especial em Brasília – por Celso Lungaretti
(22)
• Perfil de Empresa: Igaras investe em sistemas de embalagens múltiplas (26)
• Números do Setor: Novos dados atestam desaceleração da demanda (30)
• Noticiário: Notícias do setor (26)
• Opinião: Premiação avança no cenário internacional – por José Pastore (34)

Para abrir esse Número 51 (25,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIII – nº 52 – Janeiro/Fevereiro 1996
Conteúdo principal:

• Editorial: Espaço político – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Perspectivas: Cautela e otimismo: A receita dos fabricantes para 1996 – por
Maroni J. da Silva (05)
• Reportagem de Capa: VCP rumo à globalização – por Adelina Bracco (11)
• Suprimentos: Indústria de vestimentas pronta para o desafio dos novos
investimentos (16)
• Grandes Consumidores: Jornais correm atrás da impressão veloz – por Sílvia
Pimentel (20)
• Recursos Humanos: BNDES faz workshop sobre qualidade de emprego (23)
• Entrevista: Luiz Vieira de Carvalho Mesquita, só faz bem feito, quem faz o que
gosta – por Ana Lúcia Ventorim (24)
• Números do Setor: Indústria bate recordes e investe em crescimento (28)
• Notas: Notícias do setor (32)
• Opinião: A atuação da ANFPC para 96 – por Mário Higino Leonel (34)

Para abrir esse Número 52 (24,0 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIII – nº 53 – Março/Abril de 1996

Conteúdo principal:

• Editorial: Construindo parcerias – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Modernização: O desafio do gerenciamento do futuro: Pessoas e tecnologia – por
Maroni J. da Silva (07)
• Modernização: Veracruz busca sócio para investir US$ 1,3 bilhão – por Milton F.
da Rocha Filho (14)
• Reportagem de Capa: CENIBRA – Joint venture à mineira – por Adelina Bracco
(18)
• Feira: FIEPAG: presença marcante de convidados internacionais (24)
• Gente: Alfried Plöger: O homem que faz do trabalho o seu hobby – por Ana Lúcia
Ventorim (26)
• Grandes Consumidores: Indústria de alimentos: Cliente número um do setor de
papelão ondulado – por Sílvia Pimentel (30)
• Notas: Notícias do setor (33)
• Números do Setor: Resultados do primeiro trimestre confirmam expectativas (36)
• Opinião: Cicepla já atua na rota da integração comercial – por Mário Higino Leonel
(38)

Para abrir esse Número 53 (28,1 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIII – nº 54 – Maio/Junho de 1996

Conteúdo principal:

• Editorial: Longa jornada para o crescimento – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (06)
• Qualidade: Sob holofotes internacionais – por Adelina Bracco (07)
• Investimentos: A gestão ambiental no setor de celulose e papel – por Maroni J. da
Silva (11)
• Reciclagem: Brasil acompanha média mundial (16)
• Florestas: Silvicultura, no caminho do desenvolvimento sustentável – por César
Dassie (20)
• Gente: Celso Foelkel: Mestre e aprendiz – por Sílvia Pimentel (25)
• Notas: Notícias do setor (28)
• Recursos Humanos: Tempos modernos (31)
• Comunicação: Mídia impressa caminha a todo vapor – por Ana Lúcia Ventorim
(32)
• Opinião: Participação de lideranças fortalece atuação da ANFPC – por Mário Higino
Leonel (34)

Para abrir esse Número 54 (26,2 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIII – nº 55 – Agosto/Setembro 1996

Conteúdo principal:

• Editorial: Expostos à competição – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Globalização – O que fazer para não ficar de fora – por
Maroni J. da Silva (06)
• Investimentos: Corrida contra o relógio – por Adelina Bracco (11)
• Números do Setor: Um semestre equilibrado (16)
• Gente: Luiz Kaufmann: Envelhecemos quando paramos de aprender – por Ana
Lúcia Ventorim (26)
• Artigo: Falta de inovação? Tem remédio – por José Predebon (21)
• Empresas: A nova face da Klabin (22)
• Cicepla: Cicepla quer indústria eficiente e competitiva (25)
• Bienal: Leitura em alta (27)
• Notas: Notícias do setor (30)
• Opinião: Uma nova agenda para o setor – por Mário Higino Leonel (34)

Para abrir esse Número 55 (25,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIV – nº 56 - Novembro/Dezembro 1996

Conteúdo principal:

• Editorial: Realidade específica – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Tamanho não é documento, o que vale é a competência –
por Maroni J. da Silva (06)
• Empresas: Companhia De Zorzi agora é Nobrecel (14)
• Gente: Ronaldo Algodoal Guedes Pereira: Adeus a um otimista convicto – por
Nelson Barboza Leite (17)
• Suprimentos: Fornecedores prontos para enfrentar o desafio de 2005 (18)
• Números do Setor: Período confirma tendência de recuperação (28)
• Exportações: Expectativa de crescimento mais estável (32)
• Ciência & Tecnologia: Doutores em Celulose e Papel – por Equipe LCP/UFV (35)
• Evento: ABTCP realiza congresso em clima de globalização (37)
• Notas: Notícias do setor (40)
• Opinião: Estabilidade econômica regional é destacada na Cicepla – por Mário
Higino Leonel (34)

Para abrir esse Número 56 (30,0 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIV – nº 57 - Março de 1997

Conteúdo principal:

• Editorial: Alca e o setor de papel e celulose – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Perspectiva: Fabricantes preveem dias melhores em 1997, se o governo fizer a
sua parte – por Maroni J. Silva (06)
• Indústria Gráfica: Indústria gráfica luta por reformas para crescer em 97 (12)
• Indústria Gráfica: Líder em máquinas deve manter performance em 97 (14)
• Indústria Gráfica: Mudança radical no perfil gráfico (16)
• Perfil de Empresa: Aracruz alcança maturidade para novos projetos – por Sílvia
Pimentel (18)
• Perfil de Empresa: Lorentzen divulga estudo sobre a indústria de celulose (22)
• Gente: Odair A. Garcia. O agricultor de florestas – por Ana Lúcia Ventorim (24)
• Números do Setor: 1996: Um ano marcado por fortes contrastes (27)
• Notícias: Notas (31)
• Evento: Preparando-se para o crescimento (33)
• Opinião: Uso múltiplo das florestas – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 57 (26,8 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIV – nº 58 – Junho de 1997

Conteúdo principal:
• Editorial: A integração das Américas – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Política Industrial : Caminhos para uma política de competitividade da
indústria brasileira – por Maroni J. Silva (06)
• Números do Setor: Produção de papel evoluiu no primeiro quadrimestre (11)
• Arte e Cultura: Papel. Difícil imaginar um futuro sem ele (15)
• Perfil de Empresa: Rigesa investe em meio ambiente e na expansão de suas
fábricas – por Sílvia Pimentel (17)
• Gente: Sérgio Antônio Garcia Amoroso. Sonho que sonha junto é realidade – por
Ana Lúcia Ventorim (21)
• Serviço: Cuidado no uso do telefone celular – por Márcio Simões (24)
• Mercosul: Normalização: a essencial produção das regras do jogo (26)
• Eventos: Encontro promissor (29)
• Reflorestamento: Silvicultura: Vale a pena? - por Cézar Dassie (31)
• Noticiário: Notícias do setor (32)
• Opinião: A sustentabilidade da indústria de celulose e papel no Brasil – por Mário
Higino N. M. Leonel (34)
Para abrir esse Número 58 (25,2 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
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77

Nasce a Bracelpa (02/09/1997) a partir desse número da revista
(Vejam dois artigos presentes nessa revista – marcados em azul)

Revista CELULOSE & PAPEL- Ano XIV – nº 59 – Setembro/Outubro 1997
Conteúdo principal:
• Editorial: Bracelpa nasce em momento estratégico – por Osmar Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Educação é fundamental para o desenvolvimento – por
Maroni J. Silva (05)
• Mercado: Cresce produção e consumo de papel no Brasil (10)
• Números do Setor: Produção de celulose e papel tem expansão (12)
• Gente: Carlos Alberto Bifulco: Alegria não é apenas colher, mas também plantar –
por Ana Lúcia Ventorim (14)
• Perfil de Empresa: Fernandez investe para ampliar a capacidade de produção (18)
• Administração: Reengenharia: Erros do passado reconstroem o presente (21)
• Associação: Bracelpa sucede ANFPC e Abecel revigorando o esforço do setor (24)
• Negócios: Empresas anunciam associações para expandir mercado (27)
• Eventos: Congresso da ABTCP terá exposição de trabalhos em papel artesanal
(28)
• Notas: Notícias do setor (30)
• Serviços: Como agir para recuperar tributos pagos indevidamente – por Fernando
de Oliveira Marques (32)
• Opinião: União de capacitações – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 59 (26,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/59_Revista+C&P.pdf
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Bracelpa = ANFPC + Abecel

ANFPC - Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose

+

Abecel - Associação Brasileira dos Exportadores de Celulose

=

Bracelpa – Associação Brasileira de Celulose e Papel
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Revista CELULOSE & PAPEL- Ano XIV nº 60 – Novembro/Dezembro 1997
Conteúdo principal:

• Editorial: Sustentabilidade da indústria de celulose e papel – por Osmar Elias
Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Reportagem de Capa: Fabricantes buscam novas tecnologias para reduzir
consumo de água – por Maroni J. Silva (06)
• Marketing: A virada da Santher (12)
• Perfil de Empresa: Iguaçu sai na frente com produtos sob medida – por Valéria
Palombo (14)
• Especial: Celulose e papel: A face real de uma indústria (19)
• Negócios: Veracruz Celulose. Nasce novo polo de riquezas no sul da Bahia (20)
• Mercados: Embalagem: A alma do mercado (22)
• Gente: Britaldo Pedrosa Soares: Confiança em tornar a Jari uma empresa
competitiva – por Ana Lúcia Ventorim (26)
• Suprimentos: Escritórios de representação agilizam a entrada de tecnologias e
equipamentos (29)
• Notas: Notícias do setor (31)
• Opinião: Chegar à frente – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 60 (29,5 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/60_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL- Ano XIV nº 61 – Março de 1998

Conteúdo principal:

• Editorial: Marca Brasil – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Mercado: Produção cresceu, mas lucros caíram. Recuperação dos preços pode vir
em 1998 (06)
• Números do Setor: Resultados de 97 superam expectativas do setor (12)
• Gente: Horácio Lafer Piva quer dar cara nova à FIESP - por Ana Lúcia Ventorim
(17)
• Empresa: Champion arremata Arapoti e se torna a terceira maior produtora de
papel no Brasil (22)
• Reflorestamento: Fabricantes discutem alternativas para reerguer o setor florestal
– por Maroni J. Silva (26)
• Evento: Workshop destaca competitividade do setor brasileiro de celulose e papel
(28)
• Notas: Notícias do setor (30)
• Opinião: Isonomia – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 61 (26,7 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/61_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIV – nº 62 – Junho/Julho de 1998

Conteúdo principal:

• Editorial: Bracelpa: Unidade, pragmatismo e consenso – por Osmar Elias Zogbi
(03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Mercado: Revistas – Mercado aquecido (06)
• Reportagem de Capa: Boris Tabacof assume a Bracelpa (08)
• Negócios: Fusões: Setor redefine atuação para enfrentar concorrência – por
Maroni J. Silva (12)
• Gente: Osmar Verillo: Somos um minúsculo ser na eternidade – por Ana Lúcia
Ventorim (16)
• Internet: Comércio virtual movimentará US$ 300 bilhões até o ano 2000 (20)
• Investimento: A Klabin está de olho no Mercosul (23)
• Perfil de Empresa: ORSA: Uma jovem empresa de olho no futuro (24)
• Reciclagem: Aumenta a reciclagem de embalagens “longa vida” – por Sílvia
Pimentel D’Alessio (27)
• Notas: Notícias do setor (30)
• Opinião: Eficácia e resultados – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 62 (26,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/62_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIV – nº 63 – Outubro de 1998
Conteúdo principal:
• Editorial: Parceria – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Mercado: País torna-se autossuficiente na produção de papel couché (06)
• Números do Setor: Aumenta a produção de papel e celulose de janeiro a agosto
(08)
• Reportagem de Capa: Novo conceito de remuneração estimula a polivalência –
por Sílvia Pimentel D’Alessio (12)
• Negócios: Agendas: Mercado tem sazonalidade ingrata, é competitivo, mas está
em boa fase (16)
• Empresa: Manikraft: Ex-líder do segmento de descartáveis quer triplicar produção
(19)
• Evento: Congresso da ABTCP será realizado em novo espaço (22)
• Saúde: Sepaco amplia atendimento a convênios e particulares para enfrentar
ociosidade (24)
• Gente: Murilo Passos: Tirando lições da crise – por Ana Lúcia Ventorim (26)
• Suprimentos: Fornecedores estão preparados para ciclo de investimentos (29)
• Notas: Notícias do setor (34)
• Informática: A corrida contra o bug do milênio (36)
• Opinião: Atuação e influência – por Mário Higino N. M. Leonel (38)
Para abrir esse Número 63 (29,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/63_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XV – nº 64 - Março de 1999

Conteúdo principal:

• Editorial: Crise e perspectivas – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Mercado: Setor espera substituição de importações em 99 (06)
• Números do Setor: Celulose e papel: Setor fecha 98 com resultados modestos
(14)
• Empresa: Revigorada, MD Papéis tem planos ambiciosos para 1999 (20)
• In Memoriam: Leon Feffer. Setor de papel e celulose perde um de seus pioneiros
(24)
• Gente: Carlos Aguiar. Missão: O equilíbrio entre trabalho e família – por Sílvia
Pimentel D’Alessio (26)
• Comércio Exterior: Setor expõe metas de exportações para secretário da CAMEX
(29)
• Notícias: Notas (30)
• Opinião: Fim do túnel? – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 64 (24,6MB), 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+Newsletter57/64_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XV – nº 65 – Junho/Julho de 1999
Conteúdo principal:
• Editorial – Exportação e investimento – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Números do Setor: Setor apresenta desempenho positivo no primeiro
quadrimestre de 1999 (06)
• Publicações: Mercado editorial registra movimento recorde de negócios – por
Maroni J. Silva (10)
• Artigo: Política de desenvolvimento e Reforma Tributária – por Ingo Plöger (15)
• Prevenção: Aeronave anfíbia mostra eficiência no combate a incêndios (18)
• Reportagem de Centenário: Klabin faz 100 anos e expande seus domínios (19)
• Promoção: Empresas desenvolvem campanha para incrementar vendas de papel
cartão (24)
• Florestas: Reunião da FAO discute desafios e oportunidades do Setor Florestal
(26)
• Gente: Beatriz Redko. Da árvore ao papel, transformação que inspira amor eterno
– por Sílvia Pimentel D’Alessio (30)
• Empresa: Papel de Salto. Foco no segmento de papéis de segurança (33)
• Notas: Notícias (36)
• Opinião: Um lugar ao sol – por Mário Higino N. M. Leonel (38)

Para abrir esse Número 65 (28,7 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/65_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XV – nº 66 - Novembro/Dezembro 1999
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Editorial: O fim do túnel? – por Boris Tabacof (05)
• Números do Setor: Setor começa a viver um novo ciclo de crescimento (06)
• Mercado: Oferta estável e demanda crescente (10)
• Suprimentos: Fornecedores apostam na recuperação dos preços – por Sílvia
Pimentel D’Alessio (14)
• Gente: Mauro Cerchiari. Não troco um dia de sol pela telinha da internet – por
Sílvia D’Alessio (20)
• Empresa: IBEMA: Novos projetos para o novo milênio - por Vanessa Cecília da
Silva (23)
• Congresso ABTCP: Novidades, tecnologia e premiação marcam o congresso da
ABTCP (26)
• Produtos: Hércules lidera mercado de produtos químicos para celulose e papel –
por Vanessa Cecília da Silva (28)
• Notas: Notícias do setor (32)
• Opinião: “Bracelpa de resultados” – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 66 (23,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/66_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVI – nº 67 – Março/Abril de 2000
Conteúdo principal:
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Editorial: Por uma política de exportação – por Boris Tabacof (05)
• Globalização: Fusões começam a redesenhar a estrutura mundial de celulose e
papel – por Maroni J. da Silva (06)
• Números do Setor: Conjuntura mostra a recuperação no setor de celulose e papel
(10)
• In Memoriam: Jamil Nicolau Aun. Setor perde um dos principais idealizadores do
Sepaco (14)
• Reciclagem: Cursos de papel artesanal fazem sucesso em instituições – por
Vanessa Cecília da Silva (15)
• Empresa: Lwarcel: Uma empresa atuante e inovadora (18)
• Gente: Geraldo Haenel, um otimista convicto (22)
• Relações de Trabalho: Negociações no setor: A hora de estabelecer o acordo –
por Vanessa Cecília da Silva (25)
• Gestão Familiar: Empresa familiar: Competência e confiança na administração –
por Vanessa Cecília da Silva (28)
• Notas: Notícias do setor (32)
• Opinião: O governo quer diálogo – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 67 (24,0 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/67_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVI – nº 68 – Julho/Agosto 2000
Conteúdo principal:
• Editorial: Resultados – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Investimentos: Novos investimentos aceleram expansão do setor de celulose e
papel – por Lucas Proença e Simone Paranhos (06)
• Mercado Gráfico: Sem medo da mídia eletrônica – por Sílvia Pimentel D’Alessio
(10)
• Números do Setor: Produção avança para limite da capacidade instalada das
fábricas (14)
• Gente: Célio Virgínio: Trabalho e perseverança – por Vanessa Cecília da Silva (18)
• Empresa: Gordinho Braune: Novidades e investimentos – por Vanessa Cecília da
Silva (21)
• Evento da ABTCP: Profissionais discutem os desafios da indústria competitiva (24)
• Embalagens: Embalagem é fundamental – por Vanessa Cecília da Silva (25)
• Expansão: Aracruz: Novidades e investimentos a caminho do século XXI – por
Vanessa Cecília da Silva (28)
• Notas: Notícias do setor (30)
• Opinião: Cumprindo a meta – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 68 (24,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/68_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVI – nº 69 – Outubro/Novembro 2000
Conteúdo principal:
• Editorial: Investimento e parceria – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Expansão: Setor anuncia novos investimentos: US$ 6,6 bi (06)
• Suprimentos: Fornecedores comemoram o crescimento do setor – por Simone
Paranhos e Lucas Proença (10)
• Empresa: A virada da CBP: Investimentos e trabalho – por Vanessa Cecília da
Silva (14)
• Gente: José Roberto Ermírio de Moraes: Disciplina e tradição - por Vanessa Cecília
da Silva (18)
• Mercado: A Champion agora é a International Paper do Brasil (21)
• Números do Setor: Produção cresce para atender consumo interno (24)
• Congresso ABTCP: Desfile das tendências mundiais do setor de celulose e papel –
por Vanessa Cecília da Silva (27)
• Esportes: Em busca de louros – por Vanessa Cecília da Silva (30)
• Notas: Notícias do setor (32)
• Opinião: Bracelpa on line – por Mário Higino N. M. Leonel (34)

Para abrir esse Número 69 (22,7 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/69_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVII – nº 70 - Julho de 2001
Conteúdo principal:
• Editorial: Em defesa das indústrias de papel – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Matéria de Capa: BNDES: Maior alavancagem para o desenvolvimento e
competitividade - Entrevista com Francisco Gross – por Alaôr José Gomes (06)
• Legislação: Projeto de lei proíbe plantio de eucalipto no Espírito Santo (10)
• Legislação: Plano Nacional de Florestas (12)
• Conjuntura: Mercado futuro projeta retomada – por Raul Calfat (13)
• In Memoriam: Max Feffer, o pioneiro (16)
• Empresa: Novela do leilão da CENIBRA teve um final de suspense – por Vera
Monteiro (17)
• Gente: Sérgio Alves. Um carioca no ritmo de São Paulo - por Vanessa Cecília da
Silva (21)
• Comércio Exterior: Exportação tropeça na burocracia do poder e quer
oportunidades de eliminar barreiras – por Alaôr José Gomes (24)
• Reportagem: Sepaco é pioneiro no controle de infecção hospitalar – por Vanessa
Cecília da Silva (27)
• Números do setor: Dados estatísticos da produção de celulose e papel (30)

Para abrir esse Número 70 (20,9 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/70_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVII – nº 71 – Novembro/Dezembro 2001

Conteúdo principal:
• Editorial: Ação política, indispensável para a exportação – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Meio Ambiente: O rentável negócio de CO2. Projetos ambientais ganham
investimentos no Brasil – por Eliane Barbosa (06)
• Empresa: Plantar: Um grupo empresarial a frente de seu tempo – por Eliane
Barbosa (10)
• Embalagem: Embalagens mais flexíveis. Papel e papelão apresentam vantagens
competitivas na cadeia alimentícia – por Vera Monteiro (14)
• Gente: Aureliano Ieno Costa: Paixão pelo papel – por Eliane Barbosa (18)
• Resíduos: Brasil poderá ter uma Política Nacional de Resíduos Sólidos – por Eliane
Barbosa (22)
• Conjuntura: Depois do fundo do poço, setor alavanca nova fase de recuperação –
por Alaôr Gomes (27)
• Notas: Notícias do setor (29)
• Opinião: A importância do CERFLOR - por Mário Higino Leonel (34)

Para abrir esse Número 71 (21,6 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/71_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVIII – nº 72 - Julho de 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: Para que serve o governo – por Boris Tabacof (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Matéria de Capa: BNDES: O administrador do futuro – por Eliane Barbosa (06)
• Empresa: Aracruz: moderna e pronta para o embate do mercado global - por
Eliane Barbosa (12)
• Mercado: Regras rígidas regulam o uso do papel imprensa – por Eliane Barbosa
(16)
• Tecnologia: Projetos identificam os genes do Eucalyptus – por Eliane Barbosa (18)
• Logística: Brasil tem logística e processos emperrados – por Alaôr José Gomes –
(20)
• Competitividade: Só a competitividade diminui a dependência externa do País
(22)
• Conjuntura: Números do setor (25)
• Notas: Notícias do setor (30)
• Opinião: Cara a cara com a Alca – por Mário Higino Leonel (34)

Para abrir esse Número 72 (20,4MB), 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+Newsletter57/72_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XVIII – nº 73 – Dezembro de 2002
Conteúdo principal:
• Editorial: Governo novo, novas perspectivas – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Desempenho: Setor de celulose e papel quer gerar mais empregos e dobrar
exportações – por Alfredo D’Almeida (06)
• Segmento: Papelão ondulado bate recorde de vendas (11)
• Artigo: Aracruz é case no ENAEX – por João Felipe Carsalade (12)
• Empresa: Norske Skog Pisa: US$ 10 milhões em investimentos – por Vanessa
Cecília da Silva (14)
• Gente: O retorno de Fernando Henrique da Fonseca – por Vanessa Cecília da Silva
(18)
• Meio Ambiente: Especialistas sugerem criar a Agência Nacional de Florestas (21)
• Meio Ambiente: Carta de Rio Claro aos presidenciáveis (22)
• Mercado: Florestas plantadas e desenvolvimento sustentável: Produção já chega
a US$ 16,1 bilhões; 2,6% do PIB – por Alfredo D’Almeida (24)
• Conjuntura: Números do setor. Setor de celulose e papel fecha 2002 com
resultado positivo (26)
• Notas: Notícias do setor (28)
• Opinião: A Cicepla prepara-se para a formação da Alca – por Mário Higino Leonel
(34)

Para abrir esse Número 73 (20,1 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/73_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XIX – nº 74 – Dezembro de 2003
Conteúdo principal:

• Editorial: Saldo comercial de US$ 30 bilhões – por Osmar Elias Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Especial: Setor de papel e celulose: Preparado para os novos tempos – por
Alfredo Dias D’Almeida (06)
• Legislação: Nova lei normativa: Embalagens para cadeia de horticultura – por
Vanessa Cecília da Silva (14)
• Empresa: Papirus: Presente no mercado externo – por Vanessa Cecília da Silva
(18)
• Conjuntura: Desempenho em 2003: Setor caminha para mais um ano de
aumento de produção (20)
• Gente: Beatriz Duckur Bignardi: Entusiasmo e determinação (22)
• Reportagem: ABTCP bate recorde de visitação (24)
• Saúde: Câncer de próstata: Detecção precoce é o melhor remédio – por Vanessa
Cecília da Silva (25)
• Notas: Notícias do setor (26)
• Opinião: Papel social – por Mário Higino Leonel (30)

Para abrir esse Número 74 (25,3 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/74_Revista+C&P.pdf
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Revista CELULOSE & PAPEL - Ano XX – nº 75 – Novembro/Dezembro 2004

Conteúdo principal:
• Editorial: Uma advertência muito séria – por Osmar Zogbi (03)
• Sumário e ficha editorial catalográfica (04)
• Matéria de Capa: Os preconceitos vencidos pelo eucalipto – por Eliana Haberli
(06)
• Suprimentos: Fornecedores colhem os frutos que plantaram (12)
• Eventos do Setor: Evolução dos Congressos e Eventos - Fóruns de C&P debatem
novos parâmetros (16)
• Empresa: Trombini Embalagens. Trombini se prepara para reprisar seu
crescimento (18)
• Gente: José Luciano Duarte Penido: Penido estreia no setor – por Vanessa Cecília
da Silva (20)
• Saúde: Terapia ortomolecular, o equilíbrio que cura (24)
• Notas: Notícias do setor (26)
• Opinião: Bracelpa participa de reunião da FAO/ONU – por Mário Higino Leonel
(30)

Para abrir esse Número 75 (24,4 MB), clicar no endereço de internet logo abaixo;
aproveite para salvar o arquivo da revista em algum destino em seu computador:
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter57/75_Revista+C&P.pdf
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UM MUITO OBRIGADO A TODOS

Eucalipto
Fator chave de competitividade para o setor industrial brasileiro de
celulose e papel

Esperamos sinceramente que essa iniciativa para digitalização da
coleção de revistas CELULOSE & PAPEL, com apoio e parceria da IBÁ
– Indústria Brasileira de Árvores e do IPEF – Instituto de Pesquisas e
Estudos Florestais, possa ter colaborado para 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, empresas e entidades desse mágico setor.
Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores, facilitadores e
leitores por nos incentivar nessa missão e em outras focadas no
resgate dos fundamentos que levaram o setor brasileiro de base
florestal, em especial no segmento de celulose e papel, aos sucessos
em competitividade, logística, ambiência e qualidade que são
admirados em todo o planeta.
Posso lhes garantir que foram mágicos os textos e as imagens
gerados por muitos autores com a criação original de frases, fotos e
designs que estamos disponibilizando para conhecimento e leitura de
todos vocês da sociedade na forma de revistas digitalizadas de toda
essa coleção.
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A todos aqueles que criaram e que orquestraram essa fantástica
revista CELULOSE & PAPEL, nossos PARABÉNS e especial 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.
Essa é mais uma das muitas iniciativas da nossa empresa
Grau Celsius para a criação de um fantástico banco de dados do setor
de celulose e papel, desde seus tempos pioneiros e históricos de lutas
até a conquista da almejada competitividade global desse setor.

Araucária e Pinus
Árvores que têm papel vital para o sucesso da base florestal brasileira

Obrigado amigos – aguardem novas surpresas em nosso
caminho de pavimentar as rotas passadas, presentes e
futuras do setor brasileiro de base florestal.
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Brasil – um País com nome de árvore ou uma árvore com nome de País?

Celulose - uma riqueza nacional
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Papel – outra riqueza nacional
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