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Agência UDOP     

Sindaçúcar/PE divulga sétima edição de boletim sobre setor Sucroenergético  

24/10/2017 - O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco - Sindaçúcar/PE,
divulgou a sétima edição do Boletim sobre as Notícias do Setor Sucroenergético. Neste informativo constam
informações sobre a exportação de açúcar e o uso de etanol para redução de CO2. 

 
Para ler o informativo do Sindaçúcar/PE, clique aqui.

Fonte: Agência UDOP de Notícias

Copyright© 2008 - UDOP.
 Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.

 Enviar por e-mail  Imprimir Tweet Compartilhar

Clipping de Notícias UDOP
 Inscreva-se e receba as novidades do setor.

Notícias Relacionadas
25/10/17 - Dados da safra no Brasil impactam no mercado internacional e preços do açúcar sobem

 - Toyota promete lançar carro híbrido que usa etanol no Brasil

 - Preços dos combustíveis têm novo aumento em Dracena

 - Competitividade do etanol melhora e as vendas aumentam

 - Aneel reajusta bandeira vermelha; taxa extra na conta de luz pode subir 43%

 - Meio Ambiente espera chegar à COP-23 com o compromisso de criação do RenovaBio

 - IPC-Fipe ganha força e sobe 0,22% na 3ª quadrissemana de outubro

 - Brasil está no caminho correto para ter longo ciclo de expansão, diz Dyogo

 - Apesar de limpa e econômica, energia solar ainda é pouco usada
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