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Celso Foelkel
Nome de guerra: Celsão
Nome de bicho: Sabotagem (curta duração)
Nome completo: Celso Edmundo Bochetti Foelkel
Cidade de nascimento: São João da Boa Vista - SP
Cidade de origem: Jundiaí – SP
Endereço de e-mail: foelkel@via-rs.net
Websites: www.celso-foelkel.com.br e www.eucalyptus.com.br

Biografia:
Celsão é natural de São João da Boa Vista – SP, mas passou sua
adolescência em Jundiaí, onde encontrou e se apaixonou por Lorena David
que é sua esposa até os dias atuais. Sua vocação desde os três anos de
idade sempre foi pela agronomia e entrar e se formar pela ESALQ foi a
conquista de seu grande sonho profissional da juventude. Após se graduar

em 1970, casou-se com Lorena e ambos foram para os Estados Unidos da
América, para que Celso pudesse estudar tecnologia de celulose e papel
em Syracuse, NY. Ali nasceu Alessandra, a primeira de suas duas filhas. Na
volta, Celso começou a atuar como professor assistente da ESALQ, outro
de seus sonhos, mas que durou pouco. Devido a uma séria enfermidade
em 1974, teve dificuldades para ser efetivado na USP, o que fez com que
migrasse em 1976 para a indústria, trabalhando primeiro na CENIBRA –
Celulose Nipo Brasileira, em Minas Gerais (1976 a 1979), e depois na
Riocell, no Rio Grande do Sul (1979 a 1998). Em 1979, em Porto Alegre,
nasceu Ester, a segunda filha do casal, que é também engenheira
agrônoma por vocação genética. Paralelamente às atividades técnicas na
indústria, Celso manteve a carreira acadêmica como professor visitante da
UFV – Universidade Federal de Viçosa, UFSM – Universidade Federal de
Santa Maria, USP – Universidade de São Paulo, dentre outras academias
no Brasil. Ajudou na formação de diversos cursos de pós-graduação em
celulose e papel nessas universidades. Em 1998, decidiu seguir carreira
como empreendedor do conhecimento, criando sua empresa Grau Celsius
para trabalhar na difusão do conhecimento via internet, tendo criado e
mantido dois websites dos mais visitados no setor de base florestal
plantada no Brasil, tendo destaque com as publicações e assessorias
tecnológicas sobre os eucaliptos e o Pinus (da floresta ao cliente dos
produtos industriais). Com isso tudo, conseguiu criar uma carreira híbrida
entre as universidades e a indústria, o que lhe valeu diversas
oportunidades de forte integração através das mais de 40 associações de
classe das quais foi ou tem sido sócio, dirigente ou colaborador. Sente-se
extremamente feliz e agradecido por ter recebido da UFSM a honraria do
título de “Doutor Honoris Causa”. Graças à sua vocação didática e de
profunda garra pela aquisição e transferência do conhecimento,
conseguiu publicar mais de 600 artigos, palestras, capítulos de livros, etc.
Enfim, a vida lhe tem sido extremamente generosa, e seus amigos e
familiares diretos, também.
“Hoje, passamos eu e Lorena a maior parte do tempo trabalhando e
aproveitando as belezas da natureza em nossa chácara em Eldorado do
Sul (RS), onde a empresa Grau Celsius está sediada. Apesar de a chácara
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ter o nome de Paulicéia, o que indica nossas origens paulistas, adotamos o
RS para viver e desfrutar o resto de nossas vidas, pelas boas coisas que
temos encontrado nesse maravilhoso estado hospitaleiro”.

Celsão ao lado da árvore (pau-Brasil) da turma A-70 em 2009
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