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NOVIDADES – NOVAS MARCAS

A linha de papéis alto-corpo Magno Plus 
Gloss e Silk da Sappi entrega mais valor 
e resultados  de impressão 
impressionantes. Além da impressão 
offset de alto desempenho, esses 
produtos já estão totalmente certificados 
para uso em impressoras digitais HP 
Indigo.

Flavio Froehli, Diretor de Vendas da 
Sappi Europa, comenta: “Estamos muito 
satisfeitos que os produtos Magno além 
de terem recebido esta certificação, toda 
a gama Magno de produtos já são 
amplamente utilizados em todos os tipos 
de impressoras digitais, mas esta 

certificação para impressoras HP Indigo 
fornece garantia adicional de qualidade 
pelo líder de mercado”.

“Sappi Magno contribui para a eficiência 
global da mídia impressa, oferecendo 
produtos multi-uso que evitam a 
necessidade de estoques duplicados, 
garantindo flexibilidade de produção 
entre os processos de offset e digitais, 
mantendo a alta qualidade e 
consistência, pelos quais nossa Linha 
Magno é reconhecida” Froehli 
acrescenta.

LINHA Sappi Magno PLUS é certificada para impressoras digitais HP Indigo

A linha Magno é produzida em sete 
produtos, incluindo brilho, silk, 
matt em opções padrão ou hi-bulk 
e superfícies sem revestimento, 
com gramaturas entre 80 g/m² a 
400 g/m², sendo que todos os  
produtos apresentam uma alta 
brancura.

Para mais informações, amostras 
ou para pedir um teste de 
qualidade, entre em contato com 
seu escritório de vendas local da 
Sappi.

Sappi para construir a segunda geração da planta 
de demonstração de extração de açúcar renovável 
na sua fábrica Ngodwana na África do Sul

Sappi fez um acordo com o fornecedor 
líder mundial Valmet para a construção 
de uma segunda planta de 
demonstração de extração de açúcar 
para explorar e otimizar a extração de 
produtos químicos biorenováveis. A 
planta será quase do tamanho industrial 
e o início da nova planta está previsto 
para o início de 2107.

Uma planta de extração de açúcar 
renovável utiliza um processo de refino 
modificado para produzir ambos os bio-
químicos e fibras de celulose como 
produtos. Bioquímicos, tais como ácidos 
orgânicos de alto valor, glicol e álcoois 
de açúcar podem ser produzidos e há 
muitos outros em fase de 
desenvolvimento.

Comentando a decisão, Sr. Andrea Rossi, 
Group Head Technology, explicou que a 
planta de demonstração vai acelerar a 
mudança da Sappi em novas áreas de 
negócios adjacentes com base em 
matérias-primas renováveis. A estratégia 
da Sappi inclui buscar oportunidades de 

crescimento por meio da extração ainda 
mais valor a partir de processos de 
produção existentes. A matéria-prima 
para a planta de demonstração será 
fornecida pela planta de celulose para 
dissolução Ngodwana da Sappi. A planta 
de demonstração é a precursora para 
Sappi considerar a construção de 
plantas comerciais nas suas fábricas de 
celulose de madeira para dissolução. A 
planta será também utilizada para 
melhorar o processo de fabricação de 
celulose de madeira para dissolução.

Ele ainda diz que “com planta de 
demonstração, será possível estudar o 
processo de produção da próxima 
geração de celulose para dissolução e 
testar novas ideias em escala industrial. 
As principais características que 
esperamos demonstrar incluem o 
aumento de volume de produção, maior 
qualidade na dissolução de celulose, 
menor custo operacional e um novo fluxo 
de receita hidrolisado otimizado. Os 
produtos da planta de demonstração vai 
ajudar no desenvolvimento de várias 

opções de beneficiamento para as 
diferentes linhas de celulose de madeira 
para dissolução operadas pela Sappi.”

Louis Kruyshaar, líder da nova divisão 
Sappi Biotech comentou: “Novas 
oportunidades de receita incluem 
possibilidades para extrair materiais 
biodegradáveis do processo de 
cozimento da planta pre-hidrolisada (tais 
como açucares hemicelulose e lignina) 
para beneficiamento de produtos 
bioquímicos de alto valor. Estas 
aplicações atendem à demanda global 
por materiais renováveis com menor 
pegada de carbono. Os produtos em 
desenvolvimento irá expandir a oferta de 
biomateriais renováveis da Sappi que 
incluem nanocelulose, biocompostos e 
lignosulfonato. Esta tecnologia também 
irá reforçar ainda mais a liderança da 
competitividade e custo global da Sappi 
e reforçar a sua base de produção na 
África do Sul”.
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Spotpress Pty Ltd, uma gráfica na Austrália, tem utilizado Galerie 
Fine Bulk e Brite Bulk desdo o início de 2016 para a impressão 
de jornais. “O Galerie Fine Bulk da Sappi veio para o resgate, 
para atender as necessidades de um cliente particularmente 
exigente na sequência à retirada do mercado de um estoque que 
tinha sido empregado neste produto por um tempo considerável. 
Isto reforçou para atender a expectativa do cliente, numa 
perspectiva de custos e valores de produção e forneceu para 
Spotpress uma amostra de sólida referência” disse Michael 
Mohi, Gerente de Vendas, Spotpress. 

Na China, Galerie Fine Bulk é usado para livros de textos 
escolares. Editoras na Tailândia e Coreia do Sul escolhem Galerie 
Brite Bulk para suas revistas semanais. No Japão, Galerie Brite 
Bulk é usado para imprimir materiais promocionais IKEA e no 
México uma das maiores editoras de revistas, Editorial Televisa, 
escolheu Galerie Brite Bulk para suas revistas em quadrinhos.

Desde o lançamento da gama de produtos Galerie Bulk, Sappi recebeu feedback muito 

positivo do produto e seu desempenho das gráficas e editoras ao redor do mundo. Com 

um corpo de 1,0 cm3/g a 1,4 cm3/g, esta gama de produtos oferece aos clientes muitas 

possibilidades para atender suas demandas de impressão e expectativas de custos.

4 5

Apesar do Galerie Fine Bulk ser apropriado para impressão 
HSWO, Industria Grafica Cimagraf, uma gráfica no Peru, tem 
usado para imprimir um dicionário em offset com excelentes 
resultados. Nelly Vila, Gerente de Compras, comentou que “o 
trabalho foi executado em uma impressora 8 cores 12.000 
impressões por hora e o desempenho foi perfeito.”

Sra. Nelly Vila da Cimargraf e Maria Antonia Toro Gracia Gerente 
de Vendas da Sappi Trading com a cópia do Dicionário.

Tailândia

Sappi Galerie é um papel revestido de primeira classe adaptado para uso final no 
mercado editorial e publicidade. Disponível em uma ampla gama de gramaturas e 
oferece uma grande vantagem de rendimento. Sappi Galerie acrescenta a garantia 
de reprodução visual de alta qualidade e confiabilidade. Todos estes aspectos 
fazem do Sappi Galerie o produto mais utilizado na publicação.

Faça o download das fichas de informação do produto do site da Sappi ou entre em 
contato com o escritório local da Sappi para obter mais informações e amostras.

Austrália

Coréia
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outras marcas dentro de sua carteira. 
Marinha Gantet, Gerente de Marca da 
Besserat de Bellefon, comenta: “A partir 
do winemaker com o diretor de 
exportação, todas as equipes 
compartilham a mesma filosofia que é 
baseada na tradição e sofisticação 
aproveitado em conjunto para garantir a 
excelência dos nossos champanhes. A fim 
de apresentar as nossas garrafas na 
melhor apresentação, precisávamos de 
um caso de apresentação que foi até o 
padrão dos seus conteúdos. De uma 
perspectiva de design gráfico, o objetivo 
principal era elegância e pureza, e nós 
conseguimos isso com a solução Algro 
Design. ”

Melhorar a relação 
entre a marca e seus clientes
Observações LaSalle:  “O mercado olha 
para as marcas para melhorar 
embalagens de luxo. Isto levou a um 
aumento do uso de folha de ouro, folhas 
de prata quentes e frias e outros filmes 
metalizados no processo de acabamento. 
Estou muito satisfeito com os resultados 
obtidos para a embalagem Besserat de 
Bellefon. A embalagem realça realmente 
estes produtos icônicos.”

Gantet resume dizendo: "Sappi é um 
parceiro inestimável. Com esta 
embalagem excepcional para linha de 
champanhes da Casa, espero que os 
nossos consumidores gostem de nossa 
apresentação, tanto quanto apreciam 
descobrir a sensação Besserat de 
Bellefon ao provar o vinho.”

O material ideal para a alta qualidade 
e embalagem prestígio
Desde o seu lançamento há quase uma 
década, Algro Design tem sido um dos 
mais populares produtos de cartão de 

A Sappi Europa orgulhosamente relata que a Casa famosa de Besserat de Bellefon, com sede 
em Epernay, na região francesa de Champagne, escolheu para embalar sua jóia da coroa, 
Cuvée des Moines, em um caixa feita com o elegante e ultra-brilhante cartão Sappi Algro 
Design.

cartão SBB para a produção de 
embalagens de alta qualidade premium. 
Um grande número de exigentes 
proprietários de marcas e embalagens 
têm reconhecido que é o material ideal 
para a alta qualidade e embalagens de 
prestígio.

Algro Design (parte da frente - double 
revestido, verso - não revestido) e Algro 
Projeto Duo (simetricamente duplo 
revestimento frente e verso), ambos 
demonstram de forma brilhante como 
Sappi tem sido capaz de canalizar toda a 
sua ciência e experiência na arte de 
celulose produzindo este cartão sólido 
branqueado premium. Algro Design 
possui impecável ultra-branco brilhante, 
resistência muito elevada UV, e toque 
sedoso impressionante. Convertedores 
que usaram Algro Design têm 

consistentemente demonstrado que esse 
cartão branca ultra-brilhante, com um 
acabamento superficial de alta qualidade, 
é o material ideal para garantir a 
excelência consistente na impressão e 
acabamento. A uniformidade da superfície 
do material cria uma aparência unificada 
para a embalagem.

®Um brinde ao elegante, cartão ultra-brilhante Sappi Algro Design ®Um brinde ao elegante, cartão ultra-brilhante Sappi Algro Design
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O desafio era encontrar uma um cartão 
branco e ultra-brilhante que poderia ser 
usado no complexo processo de 
aplicação de acabamentos, e o Algro 
Design deu conta. Michel Lassalle, que 
dirige o departamento de Artigrafiche, o 
líder italiano em embalagens para o 
mercado de vinhos e bebidas de luxo, foi 
um parceiro fundamental para a Câmara 
dos Besserat de Bellefon na escolha do 
cartão da embalagem. Ele diz: “Algro 
Design é distinto graças à sua superfície 
branca sem par, e alta resistência mesmo 
quando é submetido a operações de 
gravação em relevo muito profundas e 

múltiplas. Ele oferece um olhar e um 
toque de luxo e é ideal para processos de 
acabamento complexas.”

Encontrar a solução certa
Lassalle explica que o design gráfico 
buscava um fundo branco puro com um 
efeito metálico, acrescentando: “Como 
estavamos usando HOT stamping, 
precisávamos dos melhores materiais 
para lidar com o estresse desses 
processos de acabamento. Ao imprimir 
com um verniz fosco, conseguimos criar 
um acabamento natural. A suavidade 
extrema do material Algro Design 

também funciona bem com cold foil, que 
por sua vez nos permitiu usar cores 
metálicas sob medida. Além disso, a 
placa permanece extremamente estável 
sobre a máquina de impressão, o que 
torna a solução perfeita para embalar 
produtos de alto luxo como Cuvée des 
Moines”.

A abordagem Besserat de Bellefon 
garante que somente os melhores 
parcelas de uvas das melhores vinhas de 
Champagne são utilizados. Essa filosofia 
também se estende às decisões de 
embalagem para Cuvée des Moines e 

Algro Design está disponível em gramaturas de 160 a 
400 g/m², Algro Design de 235-345 g/m² e Algro 
Design Duo 250-380 g/m². 

Versões laminadas em 450-710 g/m², com base em 
Algro Design, estão disponíveis sob a marca Algro Duo 
para aplicações que exigem extrema rigidez.

Para mais informações sobre substratos 
especiais da Sappi, visite 
www.sappi.com. Para mais informações 
sobre Besserat de Bellefon, visite 
www.besseratdebellefon.com.

NOVIDADES – NOVAS MARCAS NOVIDADES – NOVAS MARCAS



outras marcas dentro de sua carteira. 
Marinha Gantet, Gerente de Marca da 
Besserat de Bellefon, comenta: “A partir 
do winemaker com o diretor de 
exportação, todas as equipes 
compartilham a mesma filosofia que é 
baseada na tradição e sofisticação 
aproveitado em conjunto para garantir a 
excelência dos nossos champanhes. A fim 
de apresentar as nossas garrafas na 
melhor apresentação, precisávamos de 
um caso de apresentação que foi até o 
padrão dos seus conteúdos. De uma 
perspectiva de design gráfico, o objetivo 
principal era elegância e pureza, e nós 
conseguimos isso com a solução Algro 
Design. ”

Melhorar a relação 
entre a marca e seus clientes
Observações LaSalle:  “O mercado olha 
para as marcas para melhorar 
embalagens de luxo. Isto levou a um 
aumento do uso de folha de ouro, folhas 
de prata quentes e frias e outros filmes 
metalizados no processo de acabamento. 
Estou muito satisfeito com os resultados 
obtidos para a embalagem Besserat de 
Bellefon. A embalagem realça realmente 
estes produtos icônicos.”

Gantet resume dizendo: "Sappi é um 
parceiro inestimável. Com esta 
embalagem excepcional para linha de 
champanhes da Casa, espero que os 
nossos consumidores gostem de nossa 
apresentação, tanto quanto apreciam 
descobrir a sensação Besserat de 
Bellefon ao provar o vinho.”

O material ideal para a alta qualidade 
e embalagem prestígio
Desde o seu lançamento há quase uma 
década, Algro Design tem sido um dos 
mais populares produtos de cartão de 

A Sappi Europa orgulhosamente relata que a Casa famosa de Besserat de Bellefon, com sede 
em Epernay, na região francesa de Champagne, escolheu para embalar sua jóia da coroa, 
Cuvée des Moines, em um caixa feita com o elegante e ultra-brilhante cartão Sappi Algro 
Design.

cartão SBB para a produção de 
embalagens de alta qualidade premium. 
Um grande número de exigentes 
proprietários de marcas e embalagens 
têm reconhecido que é o material ideal 
para a alta qualidade e embalagens de 
prestígio.

Algro Design (parte da frente - double 
revestido, verso - não revestido) e Algro 
Projeto Duo (simetricamente duplo 
revestimento frente e verso), ambos 
demonstram de forma brilhante como 
Sappi tem sido capaz de canalizar toda a 
sua ciência e experiência na arte de 
celulose produzindo este cartão sólido 
branqueado premium. Algro Design 
possui impecável ultra-branco brilhante, 
resistência muito elevada UV, e toque 
sedoso impressionante. Convertedores 
que usaram Algro Design têm 

consistentemente demonstrado que esse 
cartão branca ultra-brilhante, com um 
acabamento superficial de alta qualidade, 
é o material ideal para garantir a 
excelência consistente na impressão e 
acabamento. A uniformidade da superfície 
do material cria uma aparência unificada 
para a embalagem.

®Um brinde ao elegante, cartão ultra-brilhante Sappi Algro Design ®Um brinde ao elegante, cartão ultra-brilhante Sappi Algro Design

6 7

O desafio era encontrar uma um cartão 
branco e ultra-brilhante que poderia ser 
usado no complexo processo de 
aplicação de acabamentos, e o Algro 
Design deu conta. Michel Lassalle, que 
dirige o departamento de Artigrafiche, o 
líder italiano em embalagens para o 
mercado de vinhos e bebidas de luxo, foi 
um parceiro fundamental para a Câmara 
dos Besserat de Bellefon na escolha do 
cartão da embalagem. Ele diz: “Algro 
Design é distinto graças à sua superfície 
branca sem par, e alta resistência mesmo 
quando é submetido a operações de 
gravação em relevo muito profundas e 

múltiplas. Ele oferece um olhar e um 
toque de luxo e é ideal para processos de 
acabamento complexas.”

Encontrar a solução certa
Lassalle explica que o design gráfico 
buscava um fundo branco puro com um 
efeito metálico, acrescentando: “Como 
estavamos usando HOT stamping, 
precisávamos dos melhores materiais 
para lidar com o estresse desses 
processos de acabamento. Ao imprimir 
com um verniz fosco, conseguimos criar 
um acabamento natural. A suavidade 
extrema do material Algro Design 

também funciona bem com cold foil, que 
por sua vez nos permitiu usar cores 
metálicas sob medida. Além disso, a 
placa permanece extremamente estável 
sobre a máquina de impressão, o que 
torna a solução perfeita para embalar 
produtos de alto luxo como Cuvée des 
Moines”.

A abordagem Besserat de Bellefon 
garante que somente os melhores 
parcelas de uvas das melhores vinhas de 
Champagne são utilizados. Essa filosofia 
também se estende às decisões de 
embalagem para Cuvée des Moines e 

Algro Design está disponível em gramaturas de 160 a 
400 g/m², Algro Design de 235-345 g/m² e Algro 
Design Duo 250-380 g/m². 

Versões laminadas em 450-710 g/m², com base em 
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www.sappi.com. Para mais informações 
sobre Besserat de Bellefon, visite 
www.besseratdebellefon.com.
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Esse inovador papel da Sappi oferece 
funcionalidades integradas, como uma 
efetiva barreira de oxigênio, vapor de 
água e gordura combinada com 
propriedades de selagem de calor.

Barreiras integradas eliminam a 
necessidade de revestimento especial ou 
laminagem para manter a flexibilidade da 
embalagem em papel. O papel inovador 
reflete na demanda de mercado para 
alternativas de papel alumínio e plástico, 
reduzindo custos e impactos ambientais. 
Além disso, o Algro Guard apresenta 
características de vedação de calor, 
eliminando a necessidade de selantes 
adicionais. Mais de 80% dessa solução 
em embalagem baseada em papel é feita 
de materiais renováveis.

“É nosso objetivo minimizar o uso de 
embalagens de plástico baseadas em 
fósseis com o uso de papéis sustentáveis 
especiais de materiais renováveis e 
matérias-primas naturais”, explica 
Kerstin Dietze, Gerente de Marketing de 
Papéis Especias da Sappi.

®Algro  Guard OHG apresenta aparência 
excelente, natural e boas propriedades de 
conversão. O fabricante de chocolates 
belgas Delafaille  é um dos primeiros 
usuários, utilizando esse papel para 
embalagem de sua nova e luxuosa marca 
'Amusette'.

Cor clássica do Broadview, III, US 
concedeu à Caixa de Presente de Natal 
da Sappi, dentro da categoria de Caixas 
Dobráveis no Gold Ink Awards.Limitado a 
10.000 peças e utilizando somente o 
papel Opus da Sappi em diversos pesos, 
essa caixa de presente foi criada para 
ilustrar como o papel tátil na criação de 
experiências inesquecíveis.

Julie Greenbaum da Printing Impressions 
escreve, “O conjunto de presente 
multicomponente inclui caixa para 
presente, bolsa de presente, papel de 
embrulho, tags de presentes, cartões e 

envelopes. Processos múltiplos, jogos e 
cores fluorescentes PMS e vernizes 
foram usados para esse projeto alguns 
dos efeitos especiais que foram 
aplicados, incluem vernizes com aroma 
de hortelã e canela nos embrulhos de 
papel, revestimento levemente fosco 
com textura de areia, revestimento ponto 
levantando UV, revestimento local UV 
pérola e laminado com sensação macia 
UV.”

Na entrevista da Printing Impression, 
Jeffrey Hernandez, VP de  Classic Color, 
menciona “que o desafio de produzir 

esse projeto veio com a impressão de 11 
tintas, 04 vernizes, 03 revestimentos, 
laminação e uso de vários processos de 
conversão.”

Mencionando Hernandez, Printing 
Impressions escreve, “Esse projeto é o 
testemunho de que para uma grande 
folha de papel através de múltiplos 
acabamentos, o papel faz uma grande 
diferença.”

Boa sorte para a Classic Color da 
Broadview e Sappi Opus no Gold Ink 
Awards!

®Algro  Guard OHG – Solução de embalagem em papel de alta barreira Caixa de presente de Natal da Sappi é premiada no Gold Ink Awards

8 9

®Algro  Guard OHG é uma 
solução de embalagem em 
papel para substituir 
películas de barreiras de 
múltiplas camadas sendo 
grande parte vinda de fontes 
renováveis.

Embrulho fluido, sachês e pouches para: 
§ O mercado de alimentos, como noodles, arroz, confeitaria, produtos em pó, cereais, 

crisps e outros produtos secos e oleosos. 
§ O mercado não alimentício, como guias de lavar louça e sementes.

Característica: papel brilhante revestido em um lado com revestimento de barreira
  funcional no lado reverso

Gramaturas: 92 g/m²

Impress:  apropriado para gravura e impressão flexográfica

Propriedades da  Taxa de transmissão de oxigênio: 1.3 cc/m² d (23°C / 50 % r. h.)
barreira:  Transmissão de vapor de água: 2.5 g/m² d (38 °C / 90 % r. h.)
  Barreira de gordura: 12 Kit (Tappi 559)
  Barreira de óleo mineral: efetiva

Demais 
funcionalidades: selagem de calor: 120 °C (0.5 s / 1 bar)

®Certificados: FSC  e PEFC™, adequado para contato com alimentos de 
  acordo com a recomendação XXXVI
  BfR (German Health Administration) e lei de gênero 
  alimentício da Áustria e FDA

®Especificação do produto Algro  Guard OHG

Aplicações
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SUSTENTABILIDADE 

Quando se trata de sustentabilidade da impressão 
e papel, é importante separar fatos verídicos de 
opiniões e de informações enganosas.

Sappi é membro da organização Two Sides (Dois Lados), que está 
empenhada em promover a produção responsável, utilização e 
valorização da impressão e do papel. A Two Sides divulga equívocos 
ambientais comuns, fornecendo aos usuários informações verídicas 
sobre o porquê da impressão e uso do papel serem atraentes, 
práticos e meios de comunicação sustentáveis.

Visite www.pt.twosides.info para baixar a última edição da TwoSides Mitos e Fatos ou entre 
em contato com o escritório local da Sappi para obter uma cópia do folheto impresso. 

Impressão e Papel Mitos e Fatos

10 11

Os setores florestal, de papel 
e embalagem estão entre os 
mais sustentáveis existentes.“

”Perspectivas do CEO, 
PricewaterhouseCoopers

AVISO

A declaração incorreta do peso do 
container levou a acidentes no passado e 
continua a representar um enorme risco. 
Para garantir a segurança da tripulação, 
do pessoal em terra e do navio, a 
Organização Marítima Internacional (IMO) 
implementou uma nova orientação.

A partir de 1° de julho de 2016, de 
acordo com o SOLAS Capítulo 6, Parte A, 
Item 2 do regulamento, os containers em 
todo o mundo terão que ter sua massa 
bruta verificada (VGM) antes de serem 
carregados em um navio. A massa bruta 
verificada é o peso da carga mais o peso 
da tara do container.

A Sappi e seus parceiros da cadeia de 
suprimentos fizeram todo o necessário 
para  operarem em conformidade com o 
novo regulamento. Nós também iremos 
trabalhar em colaboração com as 
autoridades portuárias e operadores 
logísticos para evitar quaisquer 
interrupções operacionais e risco de 
atrasos na fase de implementação.

Como funciona?

§  É de responsabilidade do expedidor 
obter a VGM (Verificação da Massa 
Bruta) do container

§ O expedidor transfere a VGM 
(Verificação da Massa Bruta) ao 
carregador antes da data limite da 
VGM

§ O carregador estufa os containers 
com a VGM e a transfere ao terminal 
do porto de embarque e porto de 
desembarque para garantir que o 
peso da tara do container esteja 
correto

§ De acordo com a lista de 
carregamento final, o navio somente 
poderá operar com containers que 
tenham tido sua massa bruta 
verificada

§ Containers sem a VGM não irão 
embarcar

Segurança é crucial

Marcas conhecidas, agências, 
fabricantes de embalagens, impressores 

e finalizadores de impressões estarão 
apresentando seus últimos produtos e 

soluções. 

A Sappi estará apresentando seu cartão 
ambientalmente sustentável e soluções 
de embalagens baseadas em papel para 

Containerboard, Embalagens rígidas, 
Embalagens Flexíveis, Papel para 

Etiquetas e Papéis Funcionais no hall 9, 
stand 9-122. 

Sappi trazendo Inovação, 
Soluções de Embalagem 

Sustentável para FachPack 2016

A indústria de embalagens 
encontra de 

27 a 29 de Setembro de 2016, 
a Exhibition Centre Nuremberg, 

Alemanha

 juntos, um passo à frente

Papéis Especiais 
da Sappi

We are ready for
SOLAS Container Weight Verification
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