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Postagens de Celso Foelkel no Linked in
Uma Compilação Recente
Julho 2019 a Abril 2022

O Linkedin é uma rede social disponível na Internet que foi criada
para reunir empresas, empresários, profissionais, técnicos,
trabalhadores especializados e empregadores, de praticamente todas
as atividades e negócios. Sua principal finalidade é reunir pessoas e
empresas afins em grupos de relacionamento gerados cada um em
função das peculiaridades específicas e do tipo de interesse.
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O Linkedin foi fundado em dezembro de 2002 e lançado na web em
maio de 2003. Seu crescimento tem sido extraordinário desde então
e atinge atualmente milhões de usuários no planeta. O Brasil é um
dos países que mais detêm participantes cadastrados nessa rede
social e de relacionamento de profissionais e empresas em
praticamente todas as modalidades de negócios.
Ingressei como usuário de Linkedin em 2014 e logo percebi o enorme
potencial que a rede me ofereceria para a difusão de meus
conhecimentos, ideias e para o relacionamento entre pares técnicos,
mesmo não sendo uma rede tipicamente científica ou tecnológica
como as redes Academia.edu e Researchgate.net. Dessa forma, o
Linkedin tem-se constituído para mim em um instrumento
fundamental para minhas relações técnicas e profissionais com
milhares de amigos, quer sejam eles de conhecimento real ou apenas
virtual.
Comecei a postar no Linkedin em 2017, após reunir mais de 1.000
seguidores na minha rede. No momento atual eu tenho cerca de
3.100 seguidores compondo essa rede e eu me inserindo nas redes
desses mesmos seguidores. Em resumo, as redes são estruturadas
de forma muito criativa para permitir visibilidade e amplitude aos
usuários em diferentes níveis de relacionamento.
Costumo atualmente postar irregularmente de uma a cinco
mensagens por mês, sendo que cada uma tem número variado de
acessos, entre 1.000 a 9.000. Conforme a postagem, os likes variam
de 50 a 200, os comments entre 3 a 25 e os reshares de 1 a 10.
Cada postagem gera muitos comentários e conversas, com isso
aumentando a difusão e envolvimento de um grande número de
pessoas interessadas na temática postada.
As postagens mais antigas (2017 a meados de 2019) já se tornaram
difíceis de encontrar ou já foram descartadas pela Linkedin.
O processo gera um comportamento coletivo das pessoas em relação
às trocas de informações, notícias, novidades, atualidades, buscas e
ofertas de serviços e oferecimento gratuito de materiais criados pelos
participantes. Isso tudo acaba facilitando o preenchimento das
necessidades das pessoas, as quais passam a viver de maneira mais
coletiva, fácil e integrada. Muitos dos participantes da rede se
conhecem e dialogam entre eles apenas virtualmente.
Enfim, estamos todos usufruindo as vantagens da assim conhecida e
denominada “sociedade em rede”, cuja definição foi gerada e criada
em finais do século passado e disseminada globalmente através das
inúmeras redes de relacionamento existentes na WWW “World Wide
Web”.
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Postagens do Celso Foelkel no Linked in

2022
 Abril 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_pessoal-em-fins-de-1979-conclu%C3%ADa-e-se-formavaactivity-6924338697052000256-G2Tg/

Pessoal, em fins de 1979, concluía e se formava em Guaíba a
primeira turma do Curso Técnico em Celulose e Papel pelo
Instituto Estadual de Educação “Gomes Jardim” através de uma
parceria com a então Riocell - Rio Grande Companhia de Celulose do
Sul. Essa cooperação tem sido mantida ao longo dos anos que se
seguiram até hoje com empresas que sucederam a Riocell e no
presente com a CMPC Unidade Guaíba/RS. Esse curso vencedor, com
dois anos de duração após o ensino médio, iniciou atividades há cerca
de 45 anos, tendo formado centenas de profissionais com excelente
qualificação técnica, científica, operacional e aplicada. Os formandos
atuam tanto em fábricas, escolas e institutos do setor de celulose e
papel como em outros setores industriais no Brasil todo. Tive a honra
de ser professor da primeira turma onde aprendi a admirar o curso e
as pessoas (professores, alunos, comunidade e gestores) que se
dedicam a torná-lo o que é em valor técnico e aplicabilidade ao setor
de celulose e papel e à sociedade. Muitos de nossos colegas dessa
rede Linkedin ou foram ou são professores, alunos ou formandos do
curso. Conheçam mais sobre essa preciosidade educacional que
precisa ser preservada e mantida para o nosso Brasil. Trata-se sem
dúvidas de um excelente exemplo do que pode resultar de uma
eficiente e eficaz parceria Escola/Governo/Empresa.
Conheçam mais sobre o curso navegando nos endereços a seguir:
https://cursocelulosepapel.com.br/

(Página do curso na web)

https://pt-br.facebook.com/pages/category/High-School/Instituto-Estadualde-Educa%C3%A7%C3%A3o-Gomes-Jardim-Gua%C3%ADba-RS2279661328925679/ (Página do Instituto “Gomes Jardim” no FaceBook)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan11.html#dois
de Celso Foelkel sobre o curso – em 2011)
https://pt-br.facebook.com/CursoCelulose/
FaceBook)

(Relato de Vida

(Página do curso no
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 Abril 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_infotecnicelpa-68pdf-activity-6922275975137214465-5I56

Amigos do setor de celulose e papel. Trago e compartilho com vocês
o meu mais recente Artigo de Opinião para a revista Folha
Informativa nº 68 Info@Tecnicelpa de Portugal. O título do artigo
é: "Oportunidades e Inquietudes para o Setor de Celulose e
Papel na Florescente Sociedade em Rede". Espero que ele possa
lhes ser útil para permitir refletir e colaborar na construção de nosso
futuro.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2022_Celulose+Papel_Sociedade+e
m+Rede.pdf

Agradeço a atenção de vocês todos.

 Abril 2022:
Endereço da postagem:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:69215097000982200
32/

Amigos florestais. Ofereço a vocês dessa vez a oportunidade de
conhecerem (para quem ainda não conhece) e de interagirem com a
Comunidade de Silvicultura, uma página absolutamente fantástica
no FaceBook sobre a silvicultura de florestas, em especial das
plantadas, criada e mantida pelo meu amigo e colega de turma na
ESALQ/USP (turma A-70 de Engenharia Agronômica, diversificação
Silvicultura, formatura em 1970): Nelson Barboza Leite. Nessa
navegação, nos links abaixo, poderão conhecer as centenas de
artigos de opinião escritos pelo Nelson, terão acesso a vídeos e
downloads de temas florestais e terão inclusive oportunidade de
baixar os dois e-Books escritos pelo Nelson, onde ele apresenta seus
textos e escreve sobre pessoas que ele admira na silvicultura
brasileira e internacional.
Conheçam isso tudo em:
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https://pt-br.facebook.com/comunidadedesilvicultura/
Silvicultura no FaceBook)

(Comunidade

de

https://comunidadedesilviculturadotcomdotbr.wordpress.com/ (Comunidade
de Silvicultura no Wordpress)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio12.html#dois
escrita por mim sobre o Nelson em 2012)

(Biografia

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_EBOOK_SILVICULTURA_NELS
ON+BARBOZA+Leite.pdf (Primeiro e-Book - 2017)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Ebook_Silvicultura_Vol2_Nels
on+Barboza+Leite.pdf (Segundo e-Book - 2020)

Aproveitem, é puro compartilhamento de conhecimentos sobre temas
florestais e de nossa história setorial para a sociedade.
Obrigado amigo Nelson pelos seus feitos para o setor brasileiro de
base florestal.

 Abril 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_2022plantarflorestasprodutosflorestaissonhos-activity6915982320927662080-4X_F/

Amigos, eu ofereço para sua leitura um artigo que produzi para a
mais recente Revista Opiniões - Florestal, que é sempre
brilhantemente organizada, escrita e editada pelo amigo William
Domingues de Souza e seus articulistas convidados. O título de meu
artigo de opinião para essa revista é: Plantar Florestas & Produtos
Florestais: Sonhos, Oportunidades e Inquietudes. Espero que
seja de seu agrado.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2022_Plantar_florestas_&_produtos
_florestais_Sonhos+Oportunidades+Inquietudes.pdf
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 Março 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_e-bookborregaardriocellklabinaracruz-activity6911981236341071873-1kYY/

Amigos, há 50 anos atrás iniciava operações em Guaíba/RS a fábrica
de celulose de mercado da Borregaard, que ao longo de sua história
foi mudando de acionistas e denominações: Riocell, Klabin Riocell,
Aracruz, Celulose Riograndense e atualmente CMPC. Para comemorar
o evento desse Jubileu de Ouro, um grupo de ex-funcionários dessa
histórica fábrica coordenou a edição de um fantástico e-book que
trago para conhecimento de vocês. Sou parte dessa história como
tantos outros amigos e me orgulho disso, tanto pelas conquistas e
desafios pessoais como profissionais.
Conheçam: Borregaard Guaíba: 50 anos - 1972/2022: Fatos e
Relatos Pessoais
Editora: Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel – ABTCP
Coordenação e revisão do conteúdo: Cristina Olsson e Hans J. Kleine
Diagramação: Johanna Kleine
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/EBook_Borregaard+Riocell+Klabin+Aracruz+CMPC+Guaiba.pdf

 Março 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_caso-n%C3%A3o-esteja-visualizando-este-e-mail-activity6918156540734492673-FFXT/

Amigos, nesse ano de 2022 o almejado Prêmio Marcus Wallenberg
foi concedido a um grande amigo nosso e do Brasil, o brilhante
professor Dr. Herbert Sixta, que atua hoje como professor da
Aalto University na Finlândia, depois de diversos anos atuando na
empresa austríaca Lenzing. Dr. Sixta teve papel importante nos
desenvolvimentos das tecnologias para a fábrica de celulose solúvel
da Bacell em Camaçari/Bahia. Tem centenas de trabalhos publicados,
muitos sobre os eucaliptos, além de um excelente livro em duas
partes sobre processos de polpação.
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Conheçam mais sobre ele e seus feitos em:
https://www.aalto.fi/en/news/marcus-wallenberg-prize-to-professorherbert-sixta-for-the-development-of-sustainable-wood
e
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar07.html#seis
(2007)
e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/News47_Relatos_Projeto_Bacell.pdf (2015)
e
https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Pulp%2C+2+Volume+Set-p9783527309993 (2006)

 Março 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_recursos-essenciais-florestas-e-%C3%A1gua-activity6912805399347752960-8Mu8/

Amigos, segue-se uma excelente fonte de informações sobre o setor
de florestas plantadas elaborada pela Two Sides, com destaque a
diversos links com outras fontes de conhecimentos para disseminar
mais os conhecimentos sobre “As Florestas e os Recursos
Naturais”, especialmente a água. Há muito mais a ser conhecido no
website da Two Sides.
Acessem, naveguem e divulguem:
https://twosides.org.br/br/recursos-essenciais-florestas-e-agua/

 Março 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ib%C3%A1-convida-capacita%C3%A7%C3%A3o-emdiversidade-e-activity-6911667244733198338-VKIl/

Amigos, bom dia. A IBÁ Indústria Brasileira de Árvores estará
oferecendo palestras muito interessantes e gratuitas aos interessados
sobre o tema: "Capacitação em Diversidade & Inclusão", com
orientação para o setor brasileiro de base florestal.
Se quiserem conhecer mais e/ou se registrarem acessem:
https://abtlink.abtcp.org.br/ev/PM7_i/Ds/53f3/JCBROeaGoOO/BQXA/
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 Março 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_home-activity-6910190488306229248-Uu_I/

Amigos, depois de praticamente 20 anos a Sociedade Brasileira de
Silvicultura e a Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais voltam
a organizar seu tradicional Congresso Florestal Brasileiro.
Acessem o website do evento:
https://congressoflorestal-cfb.com.br/

Tive a oportunidade de digitalizar os materiais de todos os congressos
anteriores e vocês podem conhecer seus conteúdos em duas de
minhas publicações:
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_52.pdf
e
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_53.pdf

Aproveitem para conhecer muito da história do desenvolvimento
florestal de nosso País.

 Março 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_convite-hoje-103-%C3%A0s-15h00-concess%C3%A3o-activity6907737470017110016-ce3C/

Amigos, ainda dá tempo. Hoje dia 10.03 às 15 horas o IPEF
homenageia três personalidades do setor florestal brasileiro com a
honraria de Sócio Honorário do IPEF. São eles, os renomados
amigos:
Germano Aguiar Vieira: grande entusiasta do IPEF e consagrado e
entusiasmado gestor florestal em empresas como Cenibra e Eldorado;
Antônio Natal Gonçalves: reconhecido pesquisador
propagação vegetativa e técnicas biotecnológicas florestais;

sobre

Arno Brune: um dos mais históricos e consagrados ícones do
Melhoramento Florestal de Florestas Plantadas, com atuação no Brasil
e internacionalmente.
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Sinceros parabéns aos ilustres amigos, merecedores com méritos
dessa honraria.
Parabéns ao IPEF pela iniciativa de reconhecer grandes nomes do
setor.
Assistam em:
https://ipelink.ipef.br/ev/PM4YD/gJ/4662/JCBROeaGoOO/BQbp/

 Fevereiro 2022:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_esp%C3%A9cies-para-download-use-para-localizar-activity6903333632669556736-M0_8/

Amigos, segue-se um legado florestal de inestimável valor para vocês
todos que se interessam pela flora arbórea brasileira. Obra
inigualável e tornada pública pela Embrapa Florestas.
Parabéns Dr. Paulo Ernani Ramalho Carvalho por seu magnífico
trabalho.
Encontrem os livros em:
https://www.embrapa.br/florestas/publicacoes/especies-arboreasbrasileiras

Fonte: https://angelicarocha.com.br/como-usar-o-linkedin-comoferramenta-de-recrutamento/
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Postagens do Celso Foelkel no Linked in

2021

 Dezembro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_infotecnicelpa-67pdf-activity-6884824295873245184-0u61/

Amigos, eu trago a vocês dessa vez mais um de meus artigos de
opinião publicado na revista Info@Tecnicelpa nº 67, dessa vez
abordando a "Desconstrução consentida" pelo próprio setor de
base florestal/celulose & papel com a redução dos
repositórios de conhecimentos sobre esse mesmo setor.
Leiam em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2021_Setor+Destruindo+Sua+Mem
oria+Setorial.pdf

 Novembro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_o-eucalipto-e-a-embrapa-quatro-d%C3%A9cadas-de-activity6859482561102581760-fW4I/

Mais um presente ao setor de base florestal pela Embrapa Florestas.
Um magnífico e histórico livro sobre as Quatro décadas de
pesquisa e desenvolvimento da Embrapa sobre os eucaliptos
no Brasil:
Baixem gratuitamente através do link:
https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-publicacoes//publicacao/1131510/o-eucalipto-e-a-embrapa-quatro-decadas-depesquisa-e-desenvolvimento
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 Outubro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_tbc-activity-6859472303537893376-x9zm/

Amigos, conheçam o evento gratuito da TECNICELPA - Portugal.
Evento em Idioma Inglês.
Tecnicelpa Innovation TALKS - Overview for the forest-based
industry
Acessem o Canal de Vídeos da Tecnicelpa para conhecimento das
palestras:
https://www.youtube.com/channel/UCkAn0ZHYVYyVNFHEYckUEGQ/videos :

 Outubro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_brazilian-eucalyptus-and-pine-planted-wood-activity6858741354965598208-Uufy/

Para conhecimento de vocês, um interessante e histórico artigo
escrito pelos nossos amigos Marco Aurélio Martins e Rodrigo Fantini:
“Brazilian eucalyptus and pine planted wood production: The
innovation drivers of Brazilian pulp industry”
Disponível em:
https://www.tissueworldmagazine.com/technical-theme/brazilianeucalyptus-and-pine-planted-wood-production-the-innovation-drivers-ofbrazilian-pulp-industry/
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 Agosto 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_programaiiiseminarioforestalpdf-activity6830576643883503616-cvz1/

Aos interessados em Sanidade Florestal e em ouvir palestras em
espanhol. Em geral, essas atividades de webinars do INTA Argentina
e INIA Uruguai são ótimas.
Conheçam o programa, que tem inclusive palestra da Suzano:
http://www.inia.uy/Documentos/Privados/INIA%20Tacuaremb%C3%B3/ze
nia/2021/programaIIIseminarioforestal.pdf

 Julho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_futureclimateprojectionsinsouthamericaandtheirinfluenceonforest
plantationspdf-activity-6825496188066828288-M-AO/

Amigos - O IPEF recém lançou livro para downloading gratuito sobre
"Projeções dos Efeitos das Mudanças Climáticas nas
Plantações Florestais na América do Sul".
Em INGLÊS
Autores: Clayton Alcarde Alvares; Paulo Cesar Sentelhas; Sin Chan
Chou.
Disponível em:
https://www.ipef.br/publicacoes/climatechange/Future_climate_projections
_in_South_America_and_their_influence_on_forest_plantations.pdf

 Julho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptjul2021pdf-activity-6836820890785845248-81WR/

Amigos, eu ofereço para conhecimento de vocês mais uma edição da
Eucalyptus Newsletter (a de nº 89) contando muito sobre
Refinação da Celulose, agora em um escopo globalizado. Conheçam
12

13

mais essa produção tecnológica que tem como título: "O Processo
de Refinação da Celulose - Histórias e Tecnologias contadas,
avaliadas, estudadas e difundidas por Celso Foelkel & Vail
Manfredi. Um foco nas conquistas tecnológicas globais com a
refinação das polpas celulósicas para fabricação de papéis de
fibras longas e curtas".
Disponível para downloading público e gratuito em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jul2021.pdf

Boas leituras e estudos.

 Junho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_forestbiofacts-webinar-pulping-and-biorefining-activity6811250973357469696-bwC3/

Amigos, mais um Webinar do setor de Celulose e Papel grátis e
valioso para os potenciais interessados: Pulping and Biorefining
(em Inglês).
Registrar até dia 28.06 através do link:
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/ajankohtaista/tapahtumat/forestbiofa
cts-webinar-pulping-and-biorefining/

 Junho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptjunho2021pdf-activity-6822202972756344832-zkpU/

Amigos, eu trago a vocês para conhecimento mais uma de minhas
Eucalyptus Newsletters (nº 88), destinada dessa vez ao setor
tecnológico da celulose e papel, criação em parceria com a ABTCP.
Título: O Refino das Polpas de Eucalipto. Evolução histórica e
tecnológica contada através da navegação nas publicações da
ABTCP-Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_junho2021.pdf

Espero que possa lhes ser útil. Obrigado pela leitura.
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 Junho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_webinar-trilhas-inovadoras-da-floresta-activity6814294475817439232-mUrm/

Amigos, recomendamos evento com padrão IPEF de qualidade,
totalmente gratuito: Trilhas Inovadoras da Floresta.
Disponível acesso em:
https://www.ipef.br/eventos/evento.aspx?id=500&utm_campaign=Webinar
&utm_content=IPEF++Instituto+de+Pesquisas+e+Estudos+Florestais+%281%29&utm_medium
=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Webinar

 Junho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_2021tecnicelpaprojetandomuitoalempdf-activity6828095338671345664-B5BL/

Amigos, eu disponibilizo aos que se interessarem o mais recente de
meus artigos de reflexão e opinião para a revista da TECNICELPA,
mais uma vez tentando projetar visões e ações acerca do futuro do
setor de celulose e papel.
Título: Projetando o “muito além” para a construção do futuro
do setor de celulose e papel – Folha Informativa Tecnicelpa nº 66
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2021_Tecnicelpa_Projetando+Muito
+Alem.pdf

Grato pela leitura.
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 Junho 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_vagas-limitadas-evento-internacional-gratuito-activity6813175384318779392-ZPqL/

Amigos, mais um webinar gratuito, mas por sugestão da entidade
organizadora Two Sides, quem estiver interessado deve se mexer
logo para inscrição (vagas limitadas): "Embalagem de papel: A
escolha natural"
Disponível em:
https://email.twosides.info/t/ViewEmail/i/86A0FA52188053822540EF23F30
FEDED/60C3B5781A3932CE0CC2E775D3CF5869

 Maio 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_inicio-activity-6832039046550757376-1gY4/

Recebi do grande professor José Francisco Colom Pastor essa
mensagem de oportunidades de bolsas de estudo (becas) a
estudantes para pós-graduação na Espanha (em Terrassa Catalunha)
"Ante la necesidad de profesionales formados en Ingeniería Papelera,
las empresas del sector, a través de ASPAPEL, convocan 21 becassalario, con un presupuesto total de más de 150.000 € para estudiar
el Máster Universitario en Tecnología Papelera y Gráfica en la
ESEIAAT.
• Las becas se distribuyen por empresas papeleras en diferentes
provincias: Soria, Barcelona, Lleida, Tarragona, Valencia, Zaragoza
• Cada estudiante matriculado recibirá, de diferentes empresas
papeleras, 9.350 euros de beca-salario para cursar el máster (gastos
matrícula, ...) y realizar prácticas en empresa y el trabajo final de
máster.
Es una muy buena oportunidad para ampliar formación de manera
retribuida y con muchas posibilidades laborales una vez acabada la
formación.
En los siguientes enlaces podem ampliar informaciones:
http://soypapelero.aspapel.es/
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http://soypapelero.aspapel.es/programa-de-becas-2021/
http://soypapelero.aspapel.es/oferta-de-becas-para-practicas-o-trabajosfin-de-master/

De acordo com a explicação do professor Colom Pastor para mim,
existem ainda diversas becas (bolsas de estudo) disponíveis. O
candidato deve se inscrever junto a uma das empresas que doam as
bolsas e ver se consegue a bolsa ofertada. A seguir, ele vai fazer a
inscrição no curso papeleiro de Terrassa para ver se seu currículo
atende às exigências e pré-requisitos da universidade. Se aprovado
terá a bolsa para estudar e pesquisar em uma das melhores escolas
papeleiras da Europa. Boa sorte amigos.
Em tempo: SÃO ACEITOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS E JÁ HOUVE
CASO DE BRASILEIROS QUE RECEBERAM ESSE TIPO DE APOIO.

 Maio 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_caso-n%C3%A3o-esteja-visualizando-corretamente-activity6796468722992242688-uPZQ/

Amigos, gostaria de dar nossos parabéns, com o suporte de vocês, ao
grande engenheiro florestal Germano Aguiar Vieira que termina
seu mandato após 8 anos como presidente do conselho deliberativo
do IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Para
ocupar o posto tenho o orgulho de lhes informar sobre alguém da
nova geração de engenheiros e dirigentes florestais do Brasil ao qual
tive a grande satisfação de ter sido um de seus orientadores em
estágios acadêmicos através da Universidade Federal de Santa Maria,
nosso amigo Douglas Siebert Lazaretti. A vice-presidência será
ocupada por outro ícone do setor de celulose e papel: Carlos
Augusto Soares do Amaral Santos.
Vejam em:
http://www.ageflor.com.br/noticias/mercado/ipef-elegeu-a-sua-novapresidencia-e-conselho-deliberativo-e-fiscal
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 Maio 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_tecnicelpa-newsletter-activity-6796041219853103104-sbAm/

Mais um webinar gratuito aos interessados: "Economia circular na
indústria de celulose e papel", ofertado pela Tecnicelpa Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e
Papel. Observar que o horário do evento é o horário de Portugal (4
horas a mais que o horário brasileiro).
Encontrem o local para inscrição em:
https://www.tecnicelpa.com/newsletter.php?identif=104

Espero que apreciem.

 Maio 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptmaio2021pdf-activity-6806315143518056449-OiSB/

Amigos, eu estou compartilhando com vocês a Eucalyptus Newsletter
nº 87 que tem como tema: Melhoramento Genético Florestal dos
Eucaliptos. Contado através das conquistas de renomados
autores. Parte 1: Uma seleção inicial de 30 autores e
pesquisadores brasileiros.
Consiste em uma extensa Coletânea Bibliográfica que oferece uma
verdadeira história e dissemina inúmeros conhecimentos do
melhoramento genético florestal dos eucaliptos no Brasil desde a
época pioneira do inesquecível silvicultor Edmundo Navarro de
Andrade.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_maio2021.pdf
Espero que ela possa lhes ser útil. Um muito obrigado e parabéns aos
inúmeros autores homenageados no texto.
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 Maio 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_forestbiofacts-webinar-energy-and-biofuels-activity6795692817265041408-HCay/

Recomendação: Webinar grátis (em Inglês) ForestBioFacts: Energy
and Biofuels.
Para conhecer o programa e se inscrever para se ouvir grandes
personalidades nesse tema:
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/en/topical/events/forestbiofactswebinar-energy-and-biofuels/

 Abril 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_2021sustentabilidadefuturasetorcppdf-activity6798562690571792385-wOkt/

Amigos, eu lhes trago para conhecimento o meu artigo: "A
sustentabilidade do negócio de base florestal com foco em
inovação & comprometimento", publicado na Folha Informativa
da Tecnicelpa nº 65 - em Portugal. Agradeço o interesse de vocês.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2021_Sustentabilidade+futura+set
or+C&P.pdf

 Março 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_pioneirismoseucaliptosbrasilaustralia-activity6776228609662214146-CepL/

Amigos, eu preparei como sugestão para a navegação de vocês um
conjunto de links a endereços de web que tem a missão de colocá-los
em contato com Arquivos e materiais técnicos sobre empresas,
fatos, "causos" e pessoas históricas para o setor de celulose,
papel e de florestas plantadas de eucalipto no Brasil, Austrália
e Portugal.
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Pioneirismos a admirar e conhecer, uma vez que a história passada
nos ajuda a melhor entender os momentos presentes.
Vejam em:
http://celsofoelkel.com.br/artigos/Pioneirismos_Eucaliptos_Brasil+Australia+Portugal.p
df

 Março 2021:
Endereço da postagem:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:67848202286908948
48/

Amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um de meus
cursos digitais: Cavacos de Madeira como Matéria-Prima para
Celulose e Papel. A Qualidade Definitiva da Madeira – “The
Ultimate Wood Quality”.
Visitem e aproveitem os textos e bibliografias de nossa Eucalyptus
Newsletter nº 86 em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_mar2021.pdf

Obrigado pela atenção e boa leitura e estudos.

 Fevereiro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_revistaopinioes-florestal-florestas-activity6805842096847749120-DqEq/

Amigos, conheçam a notícia do amigo William Domingues de
Souza referindo-se à entrevista sobre a Revista Opiniões a mim
oportunizada em 2016, e que tem tido destacada atuação para o
setor de base florestal em nosso País.
Disponível em:
https://www.linkedin.com/posts/william-domingues-de-souza4500b350_revistaopinioes-florestal-florestas-activity6805480412253569024-pW1E/
https://florestal.revistaopinioes.com.br/quem_somos/
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 Fevereiro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptfev2021pdf-activity-6770307657699004416-vYAp/

Amigos, eu compartilho com vocês mais uma Eucalyptus Newsletter
com o extenso material do meu curso:
Importância da Qualidade das Madeiras e Fibras Celulósicas
...das Árvores Engenheiradas pelo Melhoramento Genético até
as Polpas Produzidas para Atendimento das Necessidades
Papeleiras
Disponível como Eucalyptus Newsletter nº 85 em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_fev2021.pdf

Boa leitura e obrigado pela atenção

 Janeiro 2021:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_1978melhoramentogeneticodensidademadeira-activity6752916730483396608-1tgw/

Uma triste notícia a comunicar ao setor de base florestal. Faleceu o
professor Dr. Mário Ferreira, um dos ícones do Melhoramento
Florestal do Eucalyptus e Pinus no Brasil. Professor Mário Ferreira
foi destacado pesquisador e professor do Departamento de Ciências
Florestais da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" e
diretor e pesquisador do IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos
Florestais. Durante o período de abrangência do Programa de
Incentivos Fiscais ao Florestamento e Reflorestamento (1966 a 1986)
foi um dos principais melhoristas florestais do País, colaborando
decisivamente para a melhoria da produtividade e qualidade da
madeira das florestas plantadas. Como homenagem a ele,
compartilho com os amigos da silvicultura brasileira, quatro de seus
artigos, que vão contar um pouco dessa história no Brasil. Leiam e
aproveitem os ensinamentos do grande mestre:
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1978_Melhoramento+genetico+den
sidade+madeira+eucalipto.pdf
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1992_Melhoramento+Silvicultura+C
lonal.pdf
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1994_Caracteristicas+Madeira+Mel
horamento+Florestal.pdf
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Melhoramento+florestal+euc
alipto+Brasil.pdf

Professor Mário nos deixa uma história e um legado.
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Postagens do Celso Foelkel no Linked in

2020

 Dezembro 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_relatos-de-vida-activity-6743501483351822336-zgaQ/

Amigos, nesse mês, o LCP- Laboratório de Celulose e Papel da
UFV completou 50 anos. Como parte das festividades, os professores
e pós-graduandos de Viçosa organizaram uma Live sobre Produção de
Polpas Solúveis, que ainda pode ser acessada no canal YouTube do
LCP. No final do evento, o Professor Rubens Chaves de Oliveira
discorreu sobre a história do LCP e sobre momentos da criação do
Curso de Pós-Graduação em Tecnologia de Celulose e Papel,
mencionando com muita emoção o início do curso em 1977, do qual
participei na organização para trazer algo valioso ao Brasil. Agradeço
ao meu ex-aluno professor Rubens por relembrar esse riquíssimo
período de nossas vidas acadêmicas. Há alguns anos escrevi essa
história em um de meus Relatos de Vida, onde conto como o curso
foi fundado em 1976 e iniciado em 1977 com 8 formados na primeira
turma. Mantive minhas aulas para a segunda turma e orientação a
alunos até a terceira turma do curso. Hoje, segundo o professor
Rubens são praticamente 1500 alunos que já se beneficiaram das
diversas modalidades dos cursos de pós-graduação do LCP. Em meu
website existe a possibilidade de conhecer a história, as teses iniciais
e as apostilas do curso da época. Visitem e se emocionem em:
http://celso-foelkel.com.br/relatos.html

Obrigado a todos pela atenção.

22

23

 Dezembro 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptdez2020pdf-activity-6747478827036930048-lkwW/

Amigos, estou compartilhando com vocês o material do meu Curso
"Formação, Ultraestrutura, Química e Topoquímica da
Madeira", com foco nas madeiras de florestas plantadas e orientadas
para produção de celulose e papel. São 645 slides incluindo uma
extensa bibliografia com mais de 450 textos todos com links a
endereços de web onde podem ser encontrados.
Vejam a Eucalyptus Newsletter nº 84 em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dez2020.pdf

Felicidades e saúde a todos vocês nessa época especial de Natal e
Ano Novo.

 Outubro 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptout2020pdf-activity-6726215561870663680-jPah/

Amigos, está disponível para vocês a Eucalyptus Newsletter nº 83
cujo tema é: “Microscopia de Madeiras e Papéis. Galeria de
Imagens; Coletânea Bibliográfica & Relato de Vida de Celso
Foelkel”. Contendo Atlas de Imagens & Paisagens Anatômicas de
Madeiras & Papéis.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out2020.pdf

Boa leitura, naveguem, divirtam-se e interajam com os textos e
imagens inéditas para muitos do setor.
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 Setembro 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptset2020pdf-activity-6717773755311030272-hCfC/

Amigos, estamos agora compartilhando a Eucalyptus Newsletter
nº 82 que oferece visões anatômicas detalhadas das fibras e polpas
celulósicas:
Multi-Fibras & Multi-Polpas Celulósicas. Um Atlas de Imagens
& Paisagens Anatômicas de Fibras & Polpas. Uma Galeria de
Imagens e um Relato de Vida por Celso Foelkel.
Espero que apreciem.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf

 Agosto 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_ptago2020pdf-activity-6708700661351006208-Xg_I/

Amigos, desta vez lhes envio para conhecimento um material de um
curso digital meu e de livre acesso para a sociedade, algo que sempre
sonhei em realizar e que pode ser útil a qualquer pessoa que trabalhe
ou se interesse pelo setor de celulose e papel, desde curiosos,
iniciantes no setor, estagiários, técnicos e até mesmo altos
executivos.
Título do curso: Multi-Polpas & Multi-Fibras - BHKMP – Bleached
Hardwood Kraft Market Pulps - Foco em Fibras & Polpas Kraft
Branqueadas de Eucalyptus”
Disponível em Eucalyptus Newsletter nº 81:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf

Espero que apreciem. Boa navegação.
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 Julho 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-compartilhando-dessa-vez-um-relato-activity6691305293973913600-dLJ2/

Amigos, compartilhando dessa vez um Relato de Vida e Coletânea
sobre Celulose e Papel de Pinus e outras Coníferas: “A evolução
tecnológica no Brasil da produção de celulose e papel a partir
de madeiras de Pinus e de outras coníferas sendo contada
pela sequência temporal dos trabalhos técnicos divulgados e
disponibilizados através de eventos e publicações da ABTCP Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel" –
Nossa PinusLetter nº 57 está disponível em:
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_57.pdf

 Julho 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-segue-mais-um-artigo-meu-escrito-activity6686669268974673921-86j0/

Amigos - Segue mais um artigo meu escrito para a Revista da
Tecnicelpa/Portugal com sugestões disruptivas: “Reinventando
as associações técnicas setoriais para a era digital póspandemia”.
Disponível em:
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2020_Reinventando_Entidades_Tecnicas_PosPandemia.pdf

 Junho 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-compartilhando-com-voc%C3%AAs-novo-relato-activity6680896892726992896-amIi/

Amigos, compartilhando com vocês novo Relato de Vida e Coletânea:
"A Evolução Tecnológica no Brasil da Qualidade das Madeiras e
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das Fibras Celulósico-Papeleiras dos Eucaliptos Sendo Contada
pela Sequência Temporal dos Trabalhos Técnicos Divulgados e
Disponibilizados Através de Eventos e Publicações da ABTCP Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel"
Disponível em Eucalyptus Newsletter nº 80, a seguir.
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun2020.pdf

 Maio 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_simp%C3%B3sios-brasileiros-sobre-a-qu%C3%ADmica-dasactivity-6671736702253498368-jhE2/

“Simpósios Brasileiros sobre a Química das Ligninas e Outros
Componentes da Madeira"
Amigos, agora estamos compartilhando os Livros Técnicos
Digitalizados e o Histórico dos oito eventos dessa fantástica série de
simpósios.
Visitem e aproveitem tantos conhecimentos ao seu dispor acessando:
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_56.pdf

 Abril 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-segue-para-os-interessados-a-parte-activity6704004419949797376-rX2g/

Amigos, segue para os interessados a Parte 9 do livro "Compendium
of Transgenic Crop Plants" da Blackwell Publishing Wiley, que traz
considerações de um grande grupo de especialistas florestais
brasileiros sob a editoração do professor Carlos Alberto Labate e no
qual tive o privilégio de colaborar com um texto sobre Eucaliptos
para celulose, papel e bioenergia, tudo isso em 2009.
Agora o capítulo está disponível para acesso público gratuito em:
https://www.researchgate.net/publication/230218530_Eucalyptus
ou
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781405181099.k0902
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 Abril 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_pinusletter-55-curso-relato-vida-gest%C3%A3o-activity6661595163950923776-QFiu/

Compartilhando Curso e Relato de Vida: “GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO”, que pode ser de utilidade a
qualquer pessoa e de qualquer ramo de especialização, embora seu
foco esteja mais concentrado para o setor de base florestal. Espero
sinceramente que vocês possam ter esse curso como uma fonte de
valor para suas atividades, seja como algo referencial, técnico,
científico ou de estimulação para a busca ou compartilhamento de
conhecimentos que vocês possam necessitar na vida pessoal,
relacional ou profissional.
Disponível na PinusLetter nº 55:
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_55.pdf

 Março 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-disponibilizo-para-leitura-a-eucalyptus-activity6654329702532071424--3P2/

Amigos, disponibilizamos para leitura a Eucalyptus Newsletter 79.
Temática contida: Seção "Amiga do Eucalyptus": Maria Luiza Otero
D'Almeida Lamardo. Seção "Pergunte ao Zé Pacel". "Revista O
Papel e Indústria do Passado". "Coletânea Indústria do
Futuro". Baixar no endereço de web:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_mar2020.pdf
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 Março 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_colet%C3%A2nea-ind%C3%BAstria-do-futuro-activity6652182005037490176-we3q/

Amigos:
Disponibilizada para compartilhamento: Coletânea de mais de 110
artigos sobre a "Indústria do Futuro" - reunindo temas sobre
presente e futuro do setor de celulose e papel do Brasil.
Encontrem para leitura em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/Coletanea_Industria+Futuro.pdf

 Fevereiro 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_processos-tecnol%C3%B3gicos-produtos-do-setor-activity6641041397132640256-kFAV/

Processos Tecnológicos & Produtos do Setor de Celulose &
Papel. Uma Coletânea de artigos e publicações de Celso Foelkel e
Ester Foelkel e um breve Relato de Vida sobre a evolução tecnológica
vivenciada pelo Celso nesse setor nas últimas e recentes 5 décadas.
Disponível como Eucalyptus Newsletter nº 78 em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_fevereiro2020.pdf

 Janeiro 2020:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_qualidade-das-madeiras-fibras-e-polpas-activity6633077085659283456-HCW5/

"Qualidade das Madeiras, Fibras e Polpas Celulósicas"
Para aqueles que se interessarem em conhecer um pouco dessa
história no Brasil e dispor de acesso público e gratuito a mais de 270
arquivos publicados por mim com diversas equipes de P&D,
Compartilho para leitura a Eucalyptus Newsletter nº 77 em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_janeiro2020.pdf
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Postagens do Celso Foelkel no Linked in

2019
(Julho a Dezembro)

 Dezembro 2019:
Endereço da postagem:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:66098594848001597
44/

Postagem de ATCP-Chile:
Compartimos entrevista realizada a Celso Foelkel "Difusión para el
conocimiento
industrial
y
forestal",
en
4ta.
edición
Revista #Celulosaypapel denominada #ciencia e industria.
Disponível em:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:66098594848001597
44/

 Dezembro 2019:
Endereço da postagem:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:66235495256236564
48/

Compartilhando Eucalyptus Newsletter nº 76:
NOSSA GENTE SETORIAL - Um Tributo aos Construtores dos
Setores de Base Florestal & Celulose e Papel. Conheçam alguns
dos muitos "heróis" do nosso setor.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dezembro2019.pdf
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 Outubro 2019:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_aos-amigos-papeleiros-e-a-toda-a-sociedade-activity6590945062492917760-uzaG/

Aos amigos papeleiros e a toda a sociedade interessada no papel,
sugiro assistirem ao filme da BBC no endereço a seguir:
https://www.bbc.com/portuguese/media-49794322

Como o papel está voltando à moda.
Espero que gostem.

 Outubro 2019:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_cerim%C3%B4nia-de-abertura-iufro-2019-activity6587733449224835072-sigC/

Amigos florestais, eu compartilho com vocês três endereços sobre o
fantástico XXV Congresso Mundial da IUFRO - International Union of
Forest Research Organizations, realizado em Curitiba de 29.09 a
05.10.2019 e organizado pela Embrapa Florestas, Serviço Florestal
Brasileiro, IUFRO e diversos patrocinadores e apoiadores.
Vocês terão acesso aos dois vídeos através de:
https://www.youtube.com/watch?v=Mgsq4WGZ7lg&t=86s

(Sobre

Curitiba e a abertura do congresso IUFRO)
https://www.youtube.com/watch?v=2I7qu2z9AtM

(Momentos

do

congresso)
E sobre as homenagens pela IUFRO e organizadores a 4 amigos do
setor florestal brasileiro pelo pdf que crei, disponível em:
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/Celso+Foelkel%20_XXV_IUFRO_Wo
rld_Congress_2019.pdf

Espero que apreciem.
Um abraço - Celso Foelkel

 Setembro 2019:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-estou-lan%C3%A7ando-mais-umaedi%C3%A7%C3%A3o-da-activity-6595713266633232384-tAJU/

Amigos, eu estou lançando mais
Newsletter que tem seu foco em:

uma

edição

da

Eucalyptus

Cursos & Produção Técnica Ambiental... pelo Professor Celso
Foelkel:
Ecoeficiência; Produção mais Limpa
Gestão de Poluentes e Resíduos
Sustentabilidade & Desenvolvimento e Promoção das Florestas
Plantadas
Espero que possa lhes ser útil.
Disponível em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_setembro2019.pdf
Newsletter nº 74)

(Eucalyptus

Um abraço a todos e obrigado - Celso Foelkel
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 Agosto 2019:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-gostaria-de-compartilhar-com-voc%C3%AAs-activity6582338980228931584-Okgq/

Amigos, gostaria de compartilhar com vocês um outro curso meu
sobre "Qualidade das Madeiras de Eucalyptus e Pinus", só que
dessa vez orientado à produção de cavacos e ao processo de
polpação kraft (impregnação dos cavacos e individualização das
fibras). Algumas seções desse curso são similares ao curso anterior,
mas esse curso tem definitivamente como foco o que acontece com
os cavacos de madeira no interior do digestor kraft.
Vejam em:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_agosto19.pdf
Newsletter nº 73)

(Eucalyptus

 Julho 2019:
Endereço da postagem: https://www.linkedin.com/posts/celso-foelkel2084a414_amigos-caso-se-interessem-pelo-material-activity6575705043243188224-0V7N/

Amigos, caso se interessem pelo material do curso que apresentei no
Chile (versão em Português) de título "Qualidade da Madeira para
Polpação Kraft ...da Floresta ao Usuário Final do Papel ",
podem acessar o mesmo em:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_P
rocesso+Kraft.pdf (Eucalyptus Newsletter nº 72)

Bons estudos
Celso Foelkel
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Referências para leitura:
https://www.linkedin.com/company/userede/?originalSubdomain=br
https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-linkedin/
https://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://www.napratica.org.br/como-funciona-o-linkedin/
https://br.hubspot.com/blog/marketing/como-usar-linkedin
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