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ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

ArborGen Tecnologia Florestal 

 

Ashland 

 

Celulose Irani 

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

 

CMPC Celulose Riograndense 

 

Eldorado Brasil Celulose 

 

 
 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

Lwarcel Celulose 

 

Pöyry Silviconsult 

 

Stora Enso Brasil 

 

Suzano Papel e Celulose 

 

http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.ashland.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.eldoradobrasil.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.silviconsult.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.ashland.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.eldoradobrasil.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.silviconsult.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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Relatos de Vida  

 

 

Turma A-70 da ESALQ 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”  

Universidade de São Paulo 

 

A Agronomia e a ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” sempre 

foram meus sonhos de profissão e de onde encontrar a adequada formação, isso 

desde os três anos de idade. Meu pai (Edmundo Foelkel) até que sonhava uma 

carreira mais “moderna” para o filho, como engenharia eletrônica, que era a vedete 

nos anos 60’s; porém a determinação e minha vocação natural acabaram por 

contagiá-lo e ganhei seu apoio à minha declarada vocação pela fotossíntese e pela 

produção vegetal e animal, bem como pelas coisas da natureza e do agronegócio.  

Comecei a me preparar mais intensamente para o vestibular tão logo ingressei no 

colegial, no Instituto de Educação Experimental de Jundiaí. Dois de meus colegas 

de turma no Instituto também tinham mesmos sonhos de estudar na ESALQ e 

conseguiram igualmente atingi-lo: Renato Rappa e Fernando Del Porto Santos. O 

ensino primário e secundário era algo notável nos escolas públicas da época: com 

bons professores e muitos livros consegui adquirir o necessário embasamento para 

ser bem sucedido no vestibular da ESALQ. Preparei-me de forma exemplar, da 

mesma forma que outros amigos do Instituto se prepararam para os desafios das 

escolas que eles tinham escolhido. Ao terminar o científico (colegial da época), em 

final do ano 1965, me mudei para Piracicaba para cursar por um mês o curso 

preparatório do professor Torigoi (com a finalidade única de conhecer mais sobre as 

particularidades do vestibular da ESALQ). Fui morar na república “Las Vegas”, a 

convite do meu amigo, primo e colega de turma na ESALQ, o também jundiaíense  

Gilberto de Barros Basile, o Gil Pô. Só me inscrevi para o vestibular da ESALQ, 
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qualquer outra escola estava absolutamente fora de cogitações, por melhor que 

fosse seu ranking acadêmico. 

Consegui muito sucesso no vestibular, apesar das angústias e das unhas roídas nas 

esperas para conhecer os resultados: formei-me em segundo lugar dentre os 

candidatos. Quinze dias depois começavam as aulas para os 200 alunos 

selecionados e que comporiam a turma que aqui denominamos de A-70, por ter-se 

formado no ano que corresponde ao quinto ano do curso, ou seja, o último. Apesar 

disso, as cerimônias da formatura da turma aconteceram em 07 e 08 de janeiro de 

1971. 

Fiz um curso absolutamente exemplar na ESALQ, um padrão de ensino notável, 

excelentes aulas práticas e teóricas e um estágio de 4 anos no Laboratório de 

Celulose e Papel e Química da Madeira, com meu estimado mestre e orientador 

professor Luiz Ernesto George Barrichelo. Fui aluno aplicado e pontual, sempre 

procurando em livros e revistas, muito mais do que aquilo lecionado em classes. 

Com essa filosofia de rato de bibliotecas e de estudar os temas de forma mais 

ampla do que apenas o lecionado em aulas, acabei por me formar em primeiro 

lugar da turma de formandos, tendo recebido diversas premiações correspondentes 

tanto à melhor média dos 5 anos do curso (8,96 foi a minha média de todas as 

disciplinas) como também de grupos de matérias que resultavam em premiações 

mais específicas. 

Foram os seguintes os prêmios que recebi na data de formatura e que muito 

valorizaram minha formação e carreira: 

 

1º Prêmio “Luiz de Queiroz” 

Prêmio Grande Oficial “Mário Dedini” 

Prêmio SOTEMA 

Prêmio “Assis Chateaubriand” 

1º Prêmio Manah 

Prêmio “Theodureto de Camargo” 

Prêmio Lion 

 

 

 

Entrega do Prêmio “Luiz de Queiroz” pelo Dr. Ferdinando Galli 
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Nesse final de ano de 2014 (quarenta e quatro anos após a formatura) e graças à 

amizade e à vontade de reaglutinação de um grupo de colegas de turma, surgiu a 

ideia de se compor uma página na web para resgatar momentos que o grupo viveu 

entre 1966 a 1970. Como vantagem adicional, essa página passaria a incluir um 

perfil biográfico de cada formando, com um pouco de sua história e seus dados, 

desde a época de ESALQ até os dias de hoje. Trata-se de algo único e que ajudará 

a perenizar esse grupo de engenheiros agrônomos como a “Turma A-70” para a 

qual “O sonho não acabou”. 

Conheçam um pouco dessa página em dois endereços que foram criados dentro de 

meu website www.celso-foelkel.com.br. Minha filha Alessandra Foelkel, webmaster 

da página, compôs e editou o que lhes apresento com orgulho – “A página na 

web da A-70”: 

A primeira página tem uma explicação sobre a turma e alguns resgates históricos – 

alguns escritos por mim, outros por demais colegas da turma e outros ainda à 

espera de candidatos para escrever. Também estão sendo incluídos alguns “causos” 

que são considerados verdadeiras pérolas da sabedoria e do anedotário esalqueano.  

Na segunda página, temos a relação dos formandos e os perfis biográficos dos que 

já colaboraram encaminhando os respectivos.  

 
Visitem para conhecer: 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/esalq70.html  

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/esalq70_formandos.html  

 

Quanto aos resgates históricos, para aqueles que tenham interesse em ler algo a 

mais sobre lembranças e momentos daquela época, sugiro alguns documentos que 

escrevi e outros que podem ser encontrados na primeira das páginas cujos 

endereços de URL foram mencionados anteriormente. 

 

 

Conheçam, caso tenham interesse em ler o que escrevi sobre aqueles anos 

dourados, entrem em: 
 

Nossa árvore de formatura. Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Celso_Foelkel_Resgate_Historico.pdf   

 

O trote e a época da bicharada  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A10_ESALQ_A70_Trote.pdf  

 

A formatura da A-70  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A11_ESALQ_A70_Formatura.pdf  

 

Aulas práticas e teóricas na “escola agrícola”  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A12_ESALQ_A70_Aulas.pdf  

 

A vida em repúblicas e na casa do estudante de agronomia  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A13_ESALQ_A70_Republicas_Casa_Estudante.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/esalq70.html
http://www.celso-foelkel.com.br/esalq70_formandos.html
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Celso_Foelkel_Resgate_Historico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A10_ESALQ_A70_Trote.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A11_ESALQ_A70_Formatura.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A12_ESALQ_A70_Aulas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A13_ESALQ_A70_Republicas_Casa_Estudante.pdf
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O CALQ – Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz”  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A14_ESALQ_A70_CALQ.pdf 

 

TG-36 – Tiro de Guerra 36 de Piracicaba  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A15_ESALQ_A70_TG_36.pdf 

 

O Horto Florestal de Rio Claro e a minha opção silvicultural  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A16_ESALQ_A70_Horto_Rio_Claro.pdf  

 

Mais informações surgirão nessas duas páginas em futuro próximo, pois meus 

colegas de turma deverão suprir outros perfis biográficos, outros resgates históricos 

e muitos “causos da época estudantil”, com a missão de compartilhar cinco anos de 

amizades, produtividade, camaradagem e grandes sonhos, que afortunadamente, 

ainda não terminaram. 

 

 

A ESALQ nos uniu por cinco anos, a vida profissional nos separou, mas a 

internet está nos reunindo novamente. 

 

O sonho definitivamente vai continuar. 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A14_ESALQ_A70_CALQ.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A15_ESALQ_A70_TG_36.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A16_ESALQ_A70_Horto_Rio_Claro.pdf


7 

 

 
 

PinusLetter é um informativo técnico, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais 

e sobre a Sustentabilidade das atividades relacionadas ao Pinus e a outras coníferas de interesse comercial 

Coordenação e Redação Técnica - Celso Foelkel 

Editoração - Alessandra Foelkel 

GRAU CELSIUS: Tel.(51) 9947-5999 

Copyrights © 2012-2016 - celso@celso-foelkel.com.br 

 
 

A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.  

Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html 

 

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o conteúdo 
dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores, 

facilitadores e apoiadores. 

 

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celso-
foelkel.com.br/pinusletter.html 

 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de 
cancelamento para  
foelkel@via-rs.net 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail 
demonstrando sua intenção para foelkel@via-rs.net 

 
Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do 

Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se  

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br 

ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail. 

 

 

mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

