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Pergunta nº: 879/Question nº: 879 

 
Título: /Title: Seminário "Pulp fibers for the future" 

                   Por: / By: Yeda Maria Santos Fernandes 

 

E-mail: fernandes.nova@suzano.com.br 
 

 

Questão: /Question: 

 
Prezado Celso, 

  

Meu nome é Yeda Fernandes, sou bibliotecária da CIA. Suzano Papel e 

Celulose e gostaria de adquirir o seminário ENSIS PAPRO INDUSTRY 

SEMINAR – PULP FIBERS FOR THE FUTURE. Como eu posso comprar 
este exemplar para a biblioteca ? 

Por gentileza, aguardo seu contato. 

Grata, 

 
Yêda Fernandes 

_________________________________________________ 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

 
Cara Yeda, bom dia. 

Agradeço sua mensagem e interesse por esse seminário do Dr. Paul 

Kibblewhite. Não sei se o material existe para venda como publicação, 

mas o Dr. Kibblewhite costumava apresentar esse seminário a empresas 
e associações, tendo inclusive já apresentado o mesmo (ou parte dele) 

aqui no Brasil a uma empresa do setor de celulose/papel. 

Eu sugiro um contacto com o Dr. Paul, pelo endereço de e-mail  

paul.kibblewhite@ensisjv.com 
Dados do seminário estão no folheto em: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/File%2018.ppt 

Finalmente, lembro que devido à quase incapacidade de ler do Dr. 

Kibblewhite (relativa cegueira), ele costuma ser demorado para 
responder às mensagens de e-mail. Apesar disso, continua um 

fantástico palestrante. 

Se tiver dificuldades em receber respostas, entre em contacto 

diretamente com o Ensis / Scion em: 

http://www.scionresearch.com/research/materials-and-energy/wood-
and-fibre-technology/pulp-and-paper 

Leia ainda a biografia que fizemos do Dr. Paul: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#sete 

Um abraço e sucessos  
Celso Foelkel 

   __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Yeda Maria Santos Fernandes 

 

E-mail: fernandes.nova@suzano.com.br 

 
Boa tarde sr. Celso Foelkel, 

 

Agradeço imensamente pela sua atenção e tentei contato com o Dr. 

Paul, mas infelizmente não obtive resposta. Tentei também sua segunda 
sugestão e entrei em contato com o Ensis / Scion e mas uma vez não 

tive sucesso. Permita-me insistir novamente ao senhor, pois nosso 

interesse, da Suzano Papel e Celulose, é de ajudar na área da pesquisa  

e portanto é de muita importância para nos obter este material. 
Confesso que estou tímida em pedir novamente ao senhor esta ajuda, 

mas não vejo outra pessoa alem de ti para auxiliar nesta compra. 

mailto:paul.kibblewhite@ensisjv.com
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/File%2018.ppt
http://www.scionresearch.com/research/materials-and-energy/wood-and-fibre-technology/pulp-and-paper
http://www.scionresearch.com/research/materials-and-energy/wood-and-fibre-technology/pulp-and-paper
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#sete


 

Por gentileza, Sr. Celso, o senhor sabe alguma forma de comprar este 

material Seminário? 

 
Muito obrigada, 

 

Yêda Fernandes 
 

   __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Celso Foelkel  
 

Cara Yeda, bom dia. 

Talvez uma alternativa para se conseguir detalhes do endereço de e-

mail e/ou telefônico do Dr. Paul Kibblewhite seja consultar a ABTCP 

(Cláudia Cardenette - claudia@abtcp.org.br). Em 2008 a ABTCP 
promoveu uma entrevista com o Dr. Kibblewhite que saiu publicada na 

revista O Papel, veja o anexo. 

Com certeza a Cláudia ou a Marina Faleiros (marina@abtcp.org.br) 

devem ter alguma referência daquela época nos arquivos de contatos da 

ABTCP. 
Desejo sucessos na busca. 

Um abraço 

Celso 
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