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HOMENAGEM ASSOCIADOS HONORÁRIOS
CADERNO ABTCP 2016

ABTCP presta homenagens aos
associados honorários técnicos e empresários
Por Thais Santi
Especial para O Papel Tradicionalmente a ABTCP presta homenagens a seus 

associados, reconhecendo a importante contribuição 
de todos para o desenvolvimento do setor de celulo-

se e papel, bem como da própria Associação, como modo 
de prestigiar aqueles que se comprometem a compartilhar 
seus conhecimentos para engrandecer a cadeia produtiva 
de uma indústria e seus pro� ssionais. Neste ano, as home-
nagens aos associados eleitos foram prestadas na noite 
de 26 de outubro, durante o Jantar de Confraternização do 
49.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose Papel. 
Foram reconhecidos dois importantes Associados Hono-
rários Técnicos, Edson Makoto Kobayashi e Nei Rubens 
Lima; e dois Associados Honorários Empresários, Alfredo 
Weisz� og, da empresa Melhoramentos Florestal, e Walter 
Lídio Nunes, da Celulose Riograndense. A seguir, apresen-
tamos os homenageados pela ABTCP deste ano!

ASSOCIADOS HONORÁRIOS TÉCNICOS
Edson Makoto Kobayashi, natural de Dourados 

(MS), é engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli-USP), com especialização 
em Tecnologia de Papel pela ABTCP e pela Escola Politéc-
nica, pós-graduação em Administração de Empresas pela 
Universidade de Mogi das Cruzes e MBAs em Gestão pelas 
Fundações Getulio Vargas e Dom Cabral.

Em 1982 ingressou como engenheiro trainee na Suzano 

Papel e Celulose, onde permanece até hoje. Atualmente 
ocupa o cargo de consultor executivo de Papel nas uni-
dades industriais da Suzano Papel e Celulose. Durante 
sua trajetória pro� ssional na empresa, foi gerente exe-
cutivo industrial das unidades de Suzano e Rio Verde, 
gerente de Produção, Consumo e Acabamento, coorde-
nador de Produção da Máquina de Papel MB8, enge-
nheiro da máquina de papel � no (Processo & Projeto) e 
engenheiro assistente de Produção.

“Ao longo dos 34 anos em que estou no ramo de papel 
e celulose, a ABTCP sempre esteve presente. Inicialmente, 
participei como aprendiz em diversos cursos ministrados 
pela Associação e também estive nos congressos técnicos 
anuais. Com muito orgulho � z parte da primeira turma de 
pós-graduação de Especialização em Celulose e Papel, 
curso hoje já consolidado e que tem sido um dos importan-
tes produtos do portfólio da ABTCP, com o objetivo de com-
partilhar e disseminar conhecimentos técnicos em prol do 
desenvolvimento e da formação de pro� ssionais do setor, 
além de proporcionar networking entre os participantes. 
Também grati� cante foi a oportunidade de contribuir, como 
membro do Conselho Executivo, para a Associação por sete 
anos. Recebi com muita alegria a homenagem da ABTCP 
como Associado Honorário Técnico e posso a� rmar que 
isso aumentou ainda mais a responsabilidade de continuar 
contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do setor.”

Da esquerda para a 
direita, os associados 
Walter Lídio Nunes, 
Alfredo Weisz� og, Nei 
Rubens Lima e Edson 
Makoto Kobayashi
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Nei Rubens Lima, formou-se engenheiro mecânico em 1979 
pela Pontifícia Universidade Católica no Rio Grande do Sul (PUCRS), 
tem especialização em Engenharia Ambiental pela mesma institui-
ção e ainda curso técnico em Química. Iniciou sua carreira no se-
tor de celulose e papel como Operador de Utilidades em 1971 na 
Borregaard, em Guaíba (RS), tendo passado por várias posições nes-
sa empresa até chegar à coordenação de projetos. A partir dos anos 
2000 atuou em consultoria ambiental. Com grande participação em 
entidades de classe, tornou-se coordenador da Comissão Técnica de 
Meio Ambiente da ABTCP desde 1992. Também foi representante da 
Abecel (hoje Ibá) no Comitê Brasileiro de Certificação Ambiental; na 
Riocell, atuou no Comitê Técnico do Programa Atuação Responsável 
(Região Sul – Abiquim) e como representante do setor de celulose e 
papel junto ao Conama para elaboração das resoluções desse órgão.

“Em 1992 fui convidado a participar da Comissão de Ambiente da 
ABTCP. Na oportunidade senti muito orgulho e satisfação, mas também 
uma grande responsabilidade, pois teria de desempenhar a função de 
coordenador dessa comissão. Na época, o setor já enfrentava grandes 
desa� os em termos de demandas e questões ambientais, e a ABTCP, 
ciente de seu papel, se colocou à frente das discussões técnicas que 
exigiam uma posição setorial. Pude, então, sentir alguns valores in-
trínsecos da ABTCP, como quali� cação técnica de seus participantes 
e associados, além do companheirismo no enfrentamento de todas as 
questões, o que me proporcionou tranquilidade e vontade para partici-
par cada vez mais dessas demandas. A distinção que recebi no último 
dia 26 não seria possível sem o companheirismo ao longo desses anos, 
e só tenho a agradecer a todos – funcionários da ABTCP, colegas da Co-
missão de Meio Ambiente e de outras, além da Diretoria e do Conselho –, 
que sempre, de alguma forma, nos deram apoio para atingirmos os 
objetivos traçados pela Associação.” 

 
ASSOCIADOS HONORÁRIOS EMPRESÁRIOS

Alfredo Weisz� og, atualmente presidente do Conselho de Admi-
nistração da Companhia Melhoramentos de São Paulo e da Melpaper, 
eleito em 2002, tem bacharelado em Jornalismo e pós-graduação em 
Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, além de es-
pecialização nessa área pela Universidade de Hamburgo (Alemanha). 
Começou sua carreira pro� ssional como jornalista da Folha de S.Paulo 
e, em 1967, ingressou na Melhoramentos, no Departamento de Pro-
paganda da editora, assumindo várias posições ao longo dos anos em 
cargos de  gerência e diretoria.

O executivo também presidiu várias organizações, como a Asso-
ciação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), a Câmara Bra-
sileira do Livro e o Grupo Interamericano de Editores. Hoje atua 
como conselheiro da União Internacional de Editores e presidente 
do Conselho Curador da Fundação Dorina Nowill para Cegos, entre 
outras importantes participações. 

“Ficamos honrados pelas homenagens recebidas. Ser parceiro da 
ABTCP, tanto para a realização do mais importante congresso do setor 
de papel e celulose quanto para o desenvolvimento do setor, signi� ca, 
para a Melhoramentos Florestal, estar em sinergia com o que há de 
mais importante e referencial para nosso segmento. A ABTCP é uma 
associação técnica consolidada e respeitada por sua e� ciência. Todas 

as empresas do segmento, no Brasil e no exterior, reconhecem sua au-
tenticidade como referência do segmento e seu engajamento em favor 
dos mercados de papel e celulose. Acreditamos na constante busca 
da Associação em atualizar-se quanto às necessidades do mercado 
e à solução de desa� os. Os cursos, tanto presenciais quanto os mi-
nistrados a distância, são importantes ferramentas para quali� cação 
pro� ssional. Por isso, em palestras, congressos e exposições, contam 
com o respeito e o apoio da Melhoramentos Florestal. Também ressal-
tamos o importante trabalho realizado pela diretoria executiva e a efe-
tiva participação dos conselhos executivos e diretor, de modo a formar 
uma excelente estrutura para a constante evolução. Desejamos sempre 
ajudar e contribuir para todo o setor e, desde já, deixamos nossas con-
gratulações ao esperado jubileu da ABTCP em 2017.”

Walter Lídio Nunes, nascido em Porto Alegre, é formado em En-
genharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS), com especialização em Desenvolvimento Gerencial na 
Inglaterra. Cursou, entre outras renomadas entidades, a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) e tem especialização em Tecnologia da Celulose. No 
Rio Grande do Sul, trabalhou na Riocell de 1973 a 1976. Em janeiro 
de 1977, iniciou na Aracruz Celulose como engenheiro, ascendendo a 
outros cargos ao longo de seus 25 anos na empresa. Esteve à frente da 
execução de cinco projetos de construção de fábricas de celulose, sendo 
três no Espírito Santo, um na Bahia e um no Rio Grande do Sul. Em ja-
neiro de 2010, assumiu a Presidência da CMPC Celulose Riograndense. 
Atua ainda como conselheiro no movimento Espírito Santo em Ação, 
no Estado do Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, é diretor do Centro 
das Indústrias do Estado, vice-presidente da Associação Gaúcha das 
Empresas Florestais e vice-presidente do Sindicato das Indústrias de 
Papel, Papelão e Cortiça, além de participar dos Conselhos do Progra-
ma Gaúcho da Qualidade e Produtividade, Agenda 2020 e Movimento 
Brasil Competitivo.

“Receber a homenagem da ABTCP como Associado Honorário Em-
presário muito me orgulha e aumenta minha responsabilidade pe-
rante todo o setor, especialmente diante de meus colegas e colabo-
radores da Celulose Riograndense. Para fazer justiça, aliás, ressalto 
que o prêmio não reconhece apenas o valor do meu trabalho como 
presidente da empresa, mas é resultado de um trabalho em equipe, 
com colaboradores integrados e identificados com os princípios da 
empresa. Graças a isso, alcançamos a excelência em nosso negócio, 
agora traduzida por este prêmio. O reconhecimento aumenta minha 
honra porque foi feito por uma das entidades mais relevantes do se-
tor em que atuo. A ABTCP tem a grandiosa missão de promover o 
desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva de celulose e papel 
de forma sustentável e inovadora, gerando contrapartidas sociais em 
suas atividades por intermédio de capacitação técnica, informação 
e relacionamento. A entidade torna-se fundamental para o setor de 
base florestal à medida que funciona como elo no intercâmbio de 
informações técnicas estratégicas entre toda a cadeia de fabricantes 
e fornecedores do setor. Muito obrigado à ABCTP pela homenagem e 
muitíssimo obrigado a todos os meus colegas de empresa pelo enga-
jamento e pela capacidade de melhorar a performance com a quali-
ficação de seus procedimentos.”             n


