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Agência UDOP     

Lideranças do setor da bioenergia discutem "O que esperar do próximo governo"  

30/10/2018 - O presidente da UDOP, Amaury Pekelman participa
nesta manhã (30) da 18ª Conferência Internacional Datagro sobre
Açúcar e Etanol. O evento é um dos mais importantes do calendário
mundial do açúcar e do etanol. Pekelman divide o painel, "O que
esperar do próximo governo", moderado pelo presidente da Datagro,
Dr. Plínio Nastari com outras 12 lideranças do setor que compõem o
Fórum Nacional Sucroenergético, além do presidente da Orplana,
Eduardo Romão.

  
O foco desta 18ª Conferência Datagro é valorizar conteúdo de
mercado, disseminar conhecimento de novas tecnologias e políticas
públicas, além de estimular o networking entre os participantes.

Ontem, primeiro dia do evento, algumas autoridades foram homenageadas, por sua contribuição ao setor,
principalmente pela aprovação e sanção do renovaBio. Entre os homenageados estavam o Presidente da
República, Michel Temer; ministros de Estado como Moreira Franco (MME); Blairo Maggi (MAPA); o deputado
federal e ex-Ministro de Minas e Energia do Brasil, Fernando Coelho Filho; o presidente do BNDES e ex-
Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Henrique de Oliveira. 

  
No painel desta manhã, além de Amaury Pekelman participam: André Rocha, presidente do Fórum Nacional
Sucroenergético; Cintia Ticianeli, presidente do Sindicanalcool - MA; Edmundo Barbosa, presidente do
Sindalcool - PB; Eduardo Romão, presidente da Orplana; Mario Campos Filho, presidente da SIAMIG; Miguel
Rubens Tranin, presidente da Alcopar; Pedro Mizutani, presidente do Conselho da Unica; Pedro Robério de
Melo Nogueira, presidente do Sindaçúcar-AL; Renato Pontes Cunha, presidente do Sindaçucar-PB; Roberto
Hollanda Filho, presidente da Biosul e Silvio Pereira Rangel, presidente do Sindalcool-MT.

  
Dentre os temas abordados na Conferência destacam-se: "Limites à produção da Índia, Tailândia e União
Europeia"; "Diversificação e mitigação de risco - a visão estratégica de um grande produtor"; "Visão do
produtor sobre o mercado interno"; "Renovar: uma plataforma para o Renovabio"; "A visão dos analistas sobre
o mercado mundial"; "Novas tendências em tecnologia automotiva"; "Investimento em inovação, semente do
futuro"; "Mercados em desenvolvimento no mundo"; "Fontes de financiamento - riscos e oportunidades"; "Fire
alert: sistema de monitoramento e alerta de queimadas"; "Créditos fiscais, seguro garantia e segurança
cibernética no agro"; e "Novas rotas de diversificação".
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 Petrobras pode desinvestir mais US$ 20
bi a partir de agora até 2019, diz fonte
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 Alta dos preços do petróleo prejudica
consumidores e limita demanda, diz IEA
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 Exportações recordes de soja no Brasil
em outubro confirmam que a China vai
seguir evitando compras do produto
americano
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 Renda do setor de máquinas e
equipamentos acumula alta de 7,4% em
2018
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 Milho/SC: produção em 2018/19 é
estimada em 2,77 milhões de te (+8%)
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 Presidente da Usina Coruripe é eleito
executivo do ano do setor
sucroenergético
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