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Questão: /Question: 

 

Boa Noite. 

Olá Sr. Celso Foelkel e Sra. Ester Foelkel. 

Meu nome é Vinícius Ricardo de Oliveira, sou Engenheiro Florestal, 

formado há 7 anos. Estou engatinhando ainda nesta profissão tão 

maravilhosa e que me orgulha tanto. Moro e trabalho aqui em Itapeva - 

SP. Trabalho com manutenção e resinagem de Pinus. 
Estou escrevendo, pois, sempre leio os artigos da PinusLetter e queria 

parabenizá-los por esse trabalho muito bom sobre Pinus. Estou fazendo 

um trabalho de longo prazo aqui no meu município, em que trabalhamos 

a resinagem de Pinus, mas com a visão de tirarmos o máximo 

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


aproveitamento da floresta, visando à obtenção de toras de Pinus, com 

aproximadamente 25 anos. Nesse ano terei a preliminar desse trabalho 

e gostaria de saber como posso divulgar esses estudos preliminares. 

 
Muito Obrigado e continuem com esse trabalho que tanto nos ajuda 

profissionalmente. 

 

Atenciosamente. 

VINÍCIUS RICARDO DE OLIVEIRA 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

PROJECON FLORESTAL 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia Vinícus, ficamos muito felizes com sua mensagem e em saber 

de seu trabalho. Agradecemos as palavras generosas sobre a 

PinusLetter. 

Em relação aos seus estudos, caso seus artigos sejam disponibilizados 

em algum website ou blog, podemos citar os mesmos e dar os links para 
que nossos leitores possam acessá-los. Caso não disponha de um 

website para essa inclusão, nos envie os trabalhos em pdf e um pedido 

para que avaliemos a disponibilização dos mesmos em www.celso-

foelkel.com.br. A partir dai, ficaria mais fácil divulgá-los via PinusLetter. 
Um abraço e aguardamos sua resposta 

Celso Foelkel 
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