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       O Renovabio, programa do governo federal de 
incentivo à produção do etanol, teve sua criação 
aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, no
último dia 28, com a relatoria do deputado João 
Fernando Coutinho (PE). 
      O Presidente do Sindaçúcar, Renato Cunha, 
ressalta que,  tão logo todo o processo de aprovação 
do Projeto de Lei do deputado Evandro Gussi (SP) seja 
concluído, a iniciativa irá gerar especialmente novos 
postos de trabalho 
      O Renovabio tem ainda o benefício do foco na 
redução da dependência dos combustíveis fósseis, a 
chamada descarbonização. Com isso, o Programa se 
diferencia ao atender também a demanda internacional 
de produção de energia limpa em prol de uma melhor 
qualidade de vida para todos.

Etanol: Sindaçúcar  defende tecnologia 
disruptiva na venda direta do produtor aos 

postos

       No 10º Congresso Nacional de Bioenergia, promovido pela UDOP, na 

cidade de  Araçatuba, em São Paulo, o presidente do Sindaçúcar/PE, 

Renato Cunha afirmou que “precisa haver disrupção na logística de venda

do etanol ao consumidor, com a venda direta vigorando urgente para que 

se promova mais eficiência  no downstream, ou seja, na distribuição do 

produto". 

      Segundo ele, deverá ser de forma opcional, onde não se vete ao 

produtor a faculdade de poder vender também aos postos, com menos 

desperdícios, simplificando a cadeia de comercialização e com reais 

chances de redução de preços ao consumidor, suprimindo margens e 

custos de distribuição para os preços finais, quando forem 

desnecessários. 

     O evento já consagrado no segmento se caracteriza pela troca de 

experiências entre os participantes e na divulgação de boas práticas a 

serem aplicadas de imediato nas empresas. Também, por ser o maior 

congresso do setor, com um público muito técnico e sempre crescente. 

 

Sindaçúcar no Fórum de 
Desenvolvimento de PE

No evento promovido pelo Diário 
de Pernambuco, Renato Cunha 
destacou, entre outros temas, 
 as exportações do açúcar por 

containers 
 a partir do Porto de Suape, para 

Iemen, Cabo Verde, África do 
Sul, Angola e Haiti. O Fórum 
ocorreu no último dia 22, no 
auditório do Banco Central e

contou com representantes de 
diversos setores da economia 

do Estado. 
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