21/03/2018

Feplana participa de evento em SP que marca início da safra 2018/2019 | - Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco -

(http://www.afcp.co

Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco
m.br)

(?page_id=13830)


Buscar...



 ENVIAR POR E-MAIL  IMPRIMIR
14.03.2018 (HTTP://WWW.AFCP.COM.BR/?P=29164)



GERAR PDF

Feplana participa de evento em SP que marca início da
safra 2018/2019
(http://www.af
cp.com.br/wpcontent/uploa
ds/2018/03/sa
ntander.jpg)S
etor dos
fornecedores
de cana
brasileiro
também
marca
presença
neste evento organizado pelo Santander e a Datagro e que reúne as lideranças do país
Nesta quarta-feira (14), a reconstrução do setor da cana, açúcar e etanol do país, em sintonia
ao Programa Nacional de Biocombustíveis, será o foco de líderes do segmento durante um
evento do Santander e Datagro que marca o início da nova safra canavieira brasileira. O
encontro, que abordará inclusive sobre novas tecnologias e riscos/tendências da safra 2018/19,
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está sendo realizado no Espaço Golf em Ribeirão Preto/SP. A Federação dos Plantadores de
Cana do Brasil (Feplana), representada por seu presidente, Alexandre Andrade Lima, encontrase na atividade.
“Este é um dos eventos que se tornou referência no calendário do setor e é indispensável que
estejamos para representar os 60 mil produtores e fornecedores de cana do país”, diz Lima ao
lado de Renato Cunha, que é vice-presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, entidade na
qual representa todas unidades industriais de açúcar e etanol desta nação.
A palestra de abertura será a visão geral do balanço da oferta/demanda de açúcar e etanol
brasileiro. Na sequência, fundamentos do mercado mundial e um painel sobre como funcionará
a certiﬁcação do Renovabio e ainda a regulamentação do Programa Nacional de
Biocombustível. No restante da programação, outras temas tratarão sobre ﬁnanciamentos e
serviços; e os equipamentos agrícolas: cenário atual, riscos e desaﬁos.
O painel ﬁnal tratará do papel do etanol e dos biocombustíveis para o desenvolvimento, energia
e meio ambiente. “Neste último, contaremos com a presença do presidente Michel Temer e de
seu ministro de Minas e Energias, Fernando Filho. O ministro receberá inclusive da Feplana no
dia 20, em Brasília, a Honra ao Mérito Canavieiro 2018. A homenagem anual é voltada a
lideranças e políticos que contribuíram com o setor. O ministro é o responsável pela criação e
defesa do Renovação”, diz Lima. O governador Geraldo Alckmin e o seu ainda secretário de
Agricultura, o deputado federal Arnaldo Jardim também participam desta temática.
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