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Pergunta nº: 1159/Question nº: 1159 

 
Título: /Title: Como obter edições anteriores do Eucalyptus 

Online e da PinusLetter para ajudar em uma apresentação 

minha? 
 
                   Por: / By: José Antônio ALEIXO da Silva 

 

E-mail: jaaleixo@uol.com.br  
  
Questão: /Question: 

 

Caro Celso 

 

Primeiramente, muito obrigado pelo envio da edição 41 da Eucalyptus 
Newsletter. 

Não sei o que aconteceu, mas durante algum tempo deixei de receber o 
Eucalyptus Newsletter. Tenho vários capítulos impressos do livro sobre 

Eucalyptus, acho que do número 7 ao 15, mas gostaria de ter impresso 

todos. Como faço para baixar os outros números. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:jaaleixo@uol.com.br


Parabéns pelo excelente trabalho na divulgação da cultura do 

Eucalyptus. 

 
Vou a lhe solicitar mais um favor. 

 

Atualmente, estou na Universidade Técnica de Berlin e fico até abril de 

2013. Faço parte de um projeto com a UFPE, UFRPE e a TU Berlin sobre 
sustentabilidade ambiental no entorno da represa de Itaparica, interior 

de Pernambuco e fronteira com a Bahia. Meu projeto de pesquisa é com 

agrossilvicultura e vou testar clones de eucaliptos (cedidos pela 

Suzano), usando diferentes fontes de adubação orgânica, sedimentos da 
represa, biocarvão e resíduos de tanque de piscicultura. Também vou 

usar o angico (árvore da região) e uma cultura agrícola.  

Acontece que os alemães do projeto têm ouvido muita coisa de mitos 

contra os eucaliptos e me solicitaram fazer uma apresentação sobre a 

cultura de modo geral. Tenho feitos algumas palestras no Brasil sobre 
eucaliptos no Pólo Gesseiro do Araripe, mas voltado para produtividade 

em relação à Caatinga, mas uma palestra bem geral e convincente eu 

tenho que pesquisar, e nada mais indicado de lhe perguntar onde 

conseguir alguma palestra nessa linha em inglês em edições anteriores 
de suas publicações. 

Falei com o Stape e ele vai me mandar alguma coisa, mas gostaria de 

conseguir o máximo de material possível e certamente deves ter ou 

saber onde posso conseguir. 
Agradeço antecipadamente 

Aleixo 

José Antônio ALEIXO da Silva 

 

_________________________________________________ 

 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro José Antônio Aleixo - boa tarde. 

 
Fico feliz que o material que disponibilizamos para a sociedade possa lhe 

ser útil e de interesse. 

Para você obter todas as edições ou artigos e seções das mesmas, deve 

navegar em: 

 Capítulos do Eucalyptus Online Book: 

http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis.html  

http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis.html


 Edições da Eucalyptus Newsletter: 

http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis_news.html  

 Edições da PinusLetter: http://www.celso-
foelkel.com.br/pinusletter.html  

 Arquivos Eucalyptus Online: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#um  

 Arquivos PinusLetter: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#dois  

 

Desejo sucessos nesse seu específico trabalho de apresentação. 

Tenho diversos artigos escritos sobre impactos positivos e efeitos a 
mitigar dos eucaliptos e também algumas compilações de websites a 

favor e contra as plantações florestais. 

Quanto aos meus artigos, você pode encontrar em: 

http://www.eucalyptus.com.br/miniartigos.html 

Quanto às manifestações de partes interessadas: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho08.html#quatro 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ag08.html#sete 

É provável que diversos dos links já estejam obsoletos, mas você pode 
garimpar com os títulos que talvez estejam disponíveis em outros 

endereços de URL. 

Já em relação às edições das Eucalyptus Newsletters e PinusLetters, 

recomendo que visite os arquivos publicados até dezembro de 2011 em: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#um 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#dois 

Também se é possível se pesquisar nos dois websites meus usando a 

ferramenta busca do Google. 
Já as edições de 2012 estão em: 

http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis_news.html 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/disponiveis.html 
e 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html 

 

Sucessos 
Celso Foelkel 

 

 

_________________________________________________ 
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Outros comentários/Other comments: 

 

Por: / By: José Antônio ALEIXO da Silva 

 
E-mail: jaaleixo@uol.com.br  
 

Caro Celso 

Mais uma vez obrigado. Vou consultar. 
Certamente, você não se lembra de mim, mas fomos apresentados, 

acho que em 1976 ou 1977 em Viçosa, eu fui o primeiro orientado de 

“Chico Doido”, e você estava no Departamento de Florestas em Viçosa, 

não lembro que nos apresentou, mas foi coisa rápida. O tempo passa 
rápido. 

Abraços 

Aleixo 

José Antônio ALEIXO da Silva 
 

 

_________________________________________________ 

 

Outros comentários/Other comments: 
 

Por: / By: Celso Foelkel 

 

E-mail: foelkel@via-rs.net  
 

Bom dia Aleixo – Tenho uma apresentação sua a algum tempo colhida 

na web - mas não me lembro de nosso papo em Viçosa ("sorry"). 

Desejo sucessos em suas pesquisas e no desafio com o eucalipto. 
Espero ter a chance de vê-lo pessoalmente de novo, já que me foge da 

memória essa nossa conversa com o “Chico Doido” em Viçosa. 

Um abraço 

Celso 

 
_________________________________________________ 

 

Outros comentários/Other comments: 

 
Por: / By: José Antônio ALEIXO da Silva 

 

E-mail: jaaleixo@uol.com.br  
 
 

mailto:jaaleixo@uol.com.br
mailto:foelkel@via-rs.net
mailto:jaaleixo@uol.com.br


Foi um papo rápido, só um aperto de mãos, mas também já se 

passaram 35 anos, um bom tempo. 

Obrigado pelo material, vai-me ser de grande valia. 

Abraço 
Aleixo 

José Antônio ALEIXO da Silva 
 

 

 


