Extraído e adaptado em 25.03.2019 a partir do texto
encontrado na Eucalyptus Newsletter nº 16 (Agosto de
2008):
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ag08.html#zero

RISI 2008 “Top 50 Power List”

Na edição de Julho de 2008 da revista Pulp and Paper (Volume 82,
Número 7) - a RISI (atualmente Fastmarkets RISI), uma das
empresas líderes em termos de informações e de conhecimentos
sobre o setor de papel e celulose, editou pela primeira vez sua
listagem, baseada em seus próprios critérios de seleção e "ranking",
das 50 pessoas mais influentes a nível global do setor de papel e
celulose.
Tive a felicidade de ter meu nome selecionado dentre tantos. Tenho
absoluta certeza que em parte essa escolha se deveu ao meu
trabalho com os projetos Eucalyptus Online Book & Newsletter e com
a PinusLetter, bem como por minhas sempre amplas ações de
globalização junto a inúmeras entidades técnicas de classe como
ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel; TAPPI –
Technical Association of the Pulp and Paper Industry – USA;

TECNICELPA – Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de
Celulose e Papel – Portugal; ATCP/Chile – Associación Técnica de la
Celulosa y Papel; dentre tantas outras.
Por essa razão, quero compartilhar essa conquista com vocês,
milhares de leitores e apoiadores desses nossos trabalhos de
informação tecnológica através das publicações técnicas e websites
da nossa empresa Grau Celsius (http://www.celso-foelkel.com.br/ e
http://www.eucalyptus.com.br/).
Meu sincero agradecimento à RISI, a vocês leitores, à ABTCP, às
minhas filhas Ester e Alessandra que colaboram para a qualidade
desses nossos projetos, à minha esposa e sócia Lorena e a todos os
que apoiam nosso trabalho em favor dos Eucalyptus, dos Pinus e do
setor de base florestal.
Caso tenham curiosidade de conhecer mais sobre as “Top 50 Power
Lists” da RISI, que se iniciaram exatamente em 2008, que persistem
até hoje através da Fastmarkets RISI, sugiro que naveguem nas
seguintes indicações de endereços de web:

Sobre a primeira das RISI Top 50 Power List – exatamente a
de 2008:


Celso Foelkel: number 44 in the RISI “Top 50 Power
List 2008”. Pulp & Paper Magazine 82(7): 22 - 35. RISI.
(2008)

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/RISI_Top+50+Power+List_2008.pdf

(em Inglês)

Sobre as demais “Top 50 Power Lists” da Fastmarkets RISI:
https://technology.risiinfo.com/search/node/top%2050%20power%2
0list
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=PMSYXOcEYfD5OUPx5q3mAg&q=%22top+50+power+list%22+risi&btnK=Pes
quisa+Google&oq=%22top+50+power+list%22+risi

Sobre a RISI e seus websites e suas revistas do passado
https://www.risiinfo.com/ (Acerca da RISI, atualmente Fastmarkets RISI)
https://www.risiinfo.com/industries/pulp-paper-packaging/
RISI e ações em celulose, papel e embalagens)

(Fastmarkets

https://www.risiinfo.com/industries/wood-products/ (Fastmarkets RISI e
ações em produtos da madeira)
https://www.risiinfo.com/industries/timber-bioenergy/ (Fastmarkets RISI e
ações em biomassa e madeira energética)
https://www.risiinfo.com/industries/tissue/ (Fastmarkets RISI e ações em
papéis tissue)
https://technology.risiinfo.com/ (Fastmarkets RISI e tecnologias setoriais)
https://technology.risiinfo.com/email-newsletters
newsletters online)

(Fastmarkets

RISI

e

https://www.worldcat.org/title/pulp-paperinternational/oclc/1763160/editions?referer=di&editionsView=true (Revista
Pulp & Paper International em Worldcat.org)
https://www.worldcat.org/title/pulp-andpaper/oclc/60652666&referer=brief_results
Worldcat.org )

(Revista Pulp & Paper em

