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Confirme a Revista Opiniões no seu Plano de Marketing de 2020

o Brasil das florestas plantadas

Fechamento: 18 de Março de 2020 

Exponha a marca da sua empresa na melhor vitrine. 
Você sabe a credibilidade e penetração que a Revista Opiniões tem no sistema florestal.

Ana Paula Dalla Corte, Geoestatística da UF-PR: 
Geotecnologias aplicadas ao manejo de florestas na-
tivas e plantadas para fins comerciais

Carlos Alberto Justo da Silva Jr, Planejamento e 
Compettvdd da Eldorado : Como a inovação tem con-
tribuido para o crescimento das florestas plantadas

Erich Schaitza, Embrapa Florestas: A velocidade da 
informação e a necessidade de inovar no setor florestal

Jefferson Mendes, BM2C Consulting: A importância 
dos investimentos no fortalecimento do setor de flo-
restas plantadas

Joesio Siqueira, STCP: Como paises concorrentes 
podem impactar o crescimento do setor de florestas 
plantadas no Brasil

Moacir Medrado, Medrado & Consultores: Monocul-
turas florestais e sistemas diversificados e a ocupa-
ção futura do espaço da plantação florestal comercial

Paulo Hartung, Ibá: A importância das florestas 
plantadas do ponto de vista socioeconômico

Philipe Soares, Economia Florestal da UDESC:  
O papel da gestão florestal no futuro das florestas 
plantadas brasileiras.

Pedro Christoffoleti, Manejo de Plantas Daninhas 
da Esalq-USP: Inovação no setor de controle de plan-
tas daninhas nas florestas plantadas

Ricardo Malinovski, Malinovski Florestal: O plane-
jamento ideal das estradas florestais

Roosevelt Almado, Tecnologia da ArcelorMittal Bio-
Florestas: Plantações florestais de uso múltiplo: um 
espaço aberto para o crescimento econômico do se-
tor florestal

Sebastião Valverde, SIF e Política, Gestão e Legis-
lação Florestal da UF-Viçosa: Vale realmente a pena 
plantar floresta no Brasil, contemplando o cenário 
atual e futuro do comércio florestal mundial?

Valdir Colatto, Serviço Florestal Brasileiro: O tama-
nho e a importância das florestas nativas e plantadas 
nos diversos biomas brasileiros

Vanderley Porfirio, Embrapa Florestas: A impor-
tância da estratégia de integração lavoura-pecuária-
-floresta no setor florestal

Artigos Especiais:
Patricia Mattos, Embrapa Florestas: Análise dos 
pontos críticos de manejo à partir de estudos dos 
anéis de crescimento

Camila Queiroz, Pós-graduação da Univiçosa: Equi-
dade de sexo na engenharia florestal

*Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente: 
Participação sob análise

Veja abaixo os articulistas e os temas sobre os quais eles irão escrever nesta edição:


