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Agência UDOP     

Planejamento Energético da matriz veicular do Brasil até 2030 é tema de
seminário em Recife  

01/03/2018 - No próximo dia 26 de março, o Sindaçúcar/PE promoverá um seminário
para discutir "O Planejamento Energético da matriz veicular do Brasil até 2030". O
evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de
Pernambuco - Fiepe, em Recife/PE, uma das apoiadoras do evento, junto com o
Sindaçúcar/AL, Sindalcool, Sindaçucar/PI, Sonal e Sindaçúcar/BA.

 
A programação do evento ainda não foi definida, mas estarão presentes o Ministro de
Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho; o diretor geral da Agência Nacional do
Petróleo, Décio Oddone; o membro do Conselho Nacional de Política Energética e
presidente da Datagro, Plínio Nastari; o secretário de Petróleo, Gás Natural e
Combustíveis Renováveis do Ministério das Minas e Energia, Márcio Félix; e o diretor
da Empresa de Pesquisa Energética, José Mauro Coelho; além de membros do
Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e da Embrapa.

 
A confirmação da presença deve ser feita através do e-mail
lilia@sindacucar.com.br. Mais informações, nos contatos: (81) 2137-7622/ (81)
2137-7616.

 

Serviços:
 

O Planejamento Energético da matriz veicular do Brasil até 2030
 Data: 26 de março

 Hora: 9h às 17h
 Local: sede da FIEPE

 Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro - Recife/PE
 Mais informações: (81) 2137-7622/ (81) 2137-7616 ou no e-mail

lilia@sindacucar.com.br
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01/03/18 - ATR PR: valor projetado tem leve valorização em fevereiro
 - Açúcar: Nova York e Londres fecham o mês de fevereiro em alta

 - Aneel libera mais R$ 109 milhões para gastos do ONS

 - BNDES desembolsa R$ 865 milhões para energia em janeiro

 - ONS: carga sobe 0,7% em janeiro

 - Aneel libera eólica para operação comercial na Bahia

 - MME estabelece valores de referência para empreendimentos de geração distribuída

28/02/18 - Secretário Rômulo Araújo assume presidência do Conseagri

 - Confira fatos sobre o etanol que talvez você não saiba

 - Petrobras: gasolina tem alta nesta quarta-feira e diesel cai
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