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Celulose Irani S/A - 65 anos

A Celulose Irani S/A comemora 65 anos no próximo dia 06 de junho de 2006. Foi
uma longa história de crescimento e desenvolvimento iniciado na região meio oeste de
Santa Catarina e hoje com operações também nos Estados do Rio Grande do Sul e São
Paulo.

A  Empresa  é  composta  por  três  Divisões,  organizadas  de  acordo  com  o  segmento  de
mercado em que atuam: Divisão Papel situada em Vargem Bonita, SC; Divisão
Embalagem com  duas  unidades  produtivas,  uma  em  Vargem  Bonita,  SC  e  outra  em
Santana de Parnaíba, SP; Divisão Móveis, Madeiras e Resinas que conta com quatro
unidades produtivas, uma fábrica de móveis situada em Rio Negrinho, SC, uma serraria
em  Vargem  Bonita,  SC  e  outra  em  São  José  do  Norte,  RS,  além  de  uma  unidade  de
negócio denominada Resinas, localizada em Balneário de Pinhal - RS, que produz breu
e terebintina.

Nos últimos seis anos a empresa vem tendo um crescimento médio de 21,6% ao ano.

Investimentos expressivos estão sendo realizados na ampliação e melhoramentos dos
processos das unidades produtivas. Em abril de 2005 entrou em operação o projeto de
Co-geração de energia na Divisão Papel em Vargem Bonita, SC, onde foram investidos
R$ 22,5 milhões. Este projeto consistiu na implantação de uma caldeira de alta pressão
para geração de energia, alimentada com Biomassa de base florestal renovável,
eliminando a utilização de óleo combustível.

Neste mês de maio de 2006 está entrando em operação a Planta de Recuperação de
Produtos Químicos onde foram investidos R$ 18 milhões e que possibilita a
ampliação da produção de Celulose em 20%, além de contribuir para a melhoria do
meio ambiente e para a geração de vapor de processo para a fabricação de papel.

Estão sendo implementados, em 2006, outros investimentos que devem totalizar R$ 36
milhões sendo os principais: na Divisão Papel com a ampliação do Sistema de
Tratamento de Efluentes, onde devem ser investidos R$ 5 milhões, e na Divisão
Embalagem com a aquisição de uma Impressora Flexo de 4 cores, onde devem ser
investidos R$ 6 milhões.
Também estão sendo feitos investimentos na melhoria da produtividade e da qualidade
dos produtos das Divisões Papel e Embalagem.



Da mesma forma, estão sendo feitos investimentos de R$ 4,5 milhões na ampliação da
base florestal, através de programas de incentivo ao reflorestamento em pequenas,
médias e grandes propriedades de terceiros.

Os resultados de 2006 continuam muito afetados pela retração da economia do País e
pelas baixas taxas de câmbio que afetam diretamente as exportações. Mesmo assim a
Receita Bruta do 1º trimestre de 2006 foi de R$ 91.182 milhões, ou seja, 4,6% acima
do que foi auferido no primeiro trimestre de 2005 (R$ 87.148).


