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Agência UDOP     

Segundo dia do Seminário UDOP aponta inovações do setor  

08/11/2018 - O Seminário UDOP de Inovação retoma suas
atividades nesta quinta-feira (8), no campus da UNIP, em
Araçatuba/SP. Neste segundo dia serão abordados temas
diferenciados, como por exemplo: "Como Mensurar o Desempenho
Ambiental da Cana"; "Inovação: Um Caminho Para o Crescimento
Econômico Sustentável "; "Meio Ambiente e Sustentabilidade
Ambiental no Agrossistema Cana-de-Açúcar: Carbono do Solo e
Gestão de Gases do Efeito Estufa", entre outros.

  
Confira durante todo o dia a cobertura da Agência UDOP de Notícias
sobre o Seminário, com textos e fotos em nossas redes sociais:
Facebook

(www.facebook.com/udop.bioenergiawww.flickr.com/udop); Instagram (
www.instagram.com/udop_bioenergia/). Já nos próximos dias, assista na TV UDOP a cobertura completa
do evento.

  
 
Apoio cultural

  
O Seminário UDOP de Inovação conta com o apoio cultural das empresas:Adecoagro; AgriGeo Tecnologias;
Arysta; Atvos; Compusoftware; FMC; Helamin; Jost Brasil; Mercades-Benz; Netafim; Randon Megatec;
Rotam; Scania; Sicoob; Suez; Syngenta; Totvs; Volvo e ZBN.

  
 
Apoio Institucional

  
O evento conta ainda com o apoio institucional da Abag; Alcopar; Biosul; CeiseBR; Cogen; CTBE; Datagro;
GIFC; Fórum Nacional Sucroenergético; Orplana; Siamig; Sifaeg; Sindaçúcar/AL; Sindaçúcar/BA;
Sindaçúcar/PE, Sindaçúcar/PI; Sindalcool/MT; Sindalcool/PB; Sindicanálcool; SindiEnergia;
SindiQuímicos; Sonal; Unica e UNIP.

  
 
Mídia parceira

  
Atuam como mídia parceira desta edição, a Revista Amazônia; o portal Canal da Cana; Canal - Jornal da
Bioenergia; a revista CanaOnline; a revista Canavieiros; o Jornal Paraná; a revista Mundocoop; a revista
Opiniões; o portal RVTV e a revista Terra&Cia CanaMix.

Rafaela Giomo
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 UDOP parabeniza Presidente Bolsonaro

pela acertada escolha de Tereza Cristina
na Agricultura
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 Governo revê números, e receitas com
exportações de milho são menores
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 Segundo dia do Seminário UDOP aponta
inovações do setor
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 Contratos futuros do açúcar fecham
mistos nos mercados

  
 
08/11/18

 Raízen reduz previsão de produção de
açúcar na safra 2018/19, diz Cosan

  
 
08/11/18

 Renova Energia espera anunciar venda
de projeto eólico ainda em 2018, diz
diretor

  
 
08/11/18

 Unica: Elizabeth deixará preseidência-
executiva em 31 de março de 2019

  
 
08/11/18

 Lucro da Cosan cai 91,2% no 3º tri;
moagem de cana da Raízen recua 14%
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 IPC-S sobe 0,43% na 1ª quadrissemana
de novembro, revela FGV

  
 
08/11/18

 Confira a previsão do tempo para esta
quinta-feira (08) para todas as regiões do
Brasil
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