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SINDAÇÚCAR CLIPPING INFORMA 

BOLETIM ELETRÔNICO DO SINDAÇÚCAR – PE 

SITE: www.sindacucar.com.br 

 

DESTAQUES 

 

PESQUISADORES CATANDUVENSES ESTUDAM USO MEDICINAL 

PARA CANA-DE-AÇÚCAR 

O óleo fúsel, popularmente conhecido como óleo de cana-de-açúcar, transformou-

se em objeto de estudo do curso de Biomedicina das Faculdades Integradas Padre Albino 

(FIPA) após uma descoberta de que o produto pode ter uso medicinal. A suposição é feita 

com base nos elementos que compõem o óleo e sua provável via de inibição ou 

amenização da dor. No total, 17 componentes da planta possuem potencial analgésico. A 

experiência teve início com a família da aluna Andressa Ferraz Brunhara, que faz o uso 

do óleo de forma medicinal. “O uso do óleo tornou-se comum entre os seus familiares 

para o tratamento de dores musculares e reumáticas. Assim, estruturamos um estudo 

apenas teórico a fim de pontuar quais seriam os componentes do óleo além de verificar os 

caminhos metabólicos que estes componentes possuem para levar a analgesia”, 

destacou o professor Daniel Henrique Gonçalves, responsável pela pesquisa. 

O Regional, 18/01/2016. 

 

SUCO DE CANA É ENERGIA BOA PARA O CARNAVAL 

A principal festa popular do Brasil está chegando e muita gente já faz planos para 

aproveitar os dias de folia. Seja no litoral ou no interior do país, o fato é que para curtir a 

agitação do carnaval é preciso ter energia de sobra. E se a força para cair no samba, 

pular com o axé, ou se agitar com as tradicionais marchinhas, for saborosa e cheia de 

propriedades saudáveis, melhor ainda. O suco de cana se encaixa perfeitamente nesse 

cenário. A bebida produz as chamadas calorias cheias, ou seja, o corpo vai absorvendo a 

energia ao longo do dia, e não de uma vez só. Com isso, a pessoa consegue ter pique, 

sem acumular gordura, considerando que o processo de assimilação corporal é gradativo. 
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Outra vantagem do suco de cana é que ele pode ser ingerido durante todo o carnaval sem 

gerar a incômoda ressaca. Antes da festa, para dar energia. No meio, para recarregar as 

baterias dos foliões, e no fim para fortalecer a musculatura e evitar cãibras, que 

costumam surgir depois de um grande desgaste físico. 

Portal Segs, 21/01/2016. 

 

ENERGIA LIMPA A FAVOR DO PLANETA 

O setor sucroenergético aposta nos compromissos assumidos pelos países na 

Conferência Internacional do Clima de Paris (COP 21), cuja meta é reduzir em 2°C o 

aquecimento global até 2100, para ampliar a participação do etanol na matriz energética 

brasileira. Com o status de combustível limpo, o álcool hidratado representa 60% da 

produção da atual safra de cana-de-açúcar no país. São cerca de 30 bilhões de litros que 

devem ser comercializados e 33 milhões de toneladas de açúcar. Em entrevista ao Diario, 

o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool (Sindaçúcar), Renato Cunha, 

destaca a importância do etanol na matriz energética brasileira. Ele defende mudanças na 

atual política da Petrobras, além de regras claras de mercado para incentivar o aumento 

da produção do combustível limpo e sustentável. Cunha cobra incentivos do governo 

federal e preços competitivos para os empresários do setor investirem na modernização 

do parque fabril e produzirem energia da biomassa do bagaço da cana, mais barata do 

que a energia gerada pelas usinas térmicas a diesel.  

Diário de Pernambuco, 24/01/2016. 
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INDICADORES 

 

Açúcar Cristal - São Paulo R$/ Saco 50 kg  

Contrato VALOR R$ 

18/01 84,58 

19/01 84,49 

20/01 84,60 

21/01 84,74 

22/01 84,47 

25/01 84,15 

26/01 83,33 

27/01 82,99 

28/01 83,44 

29/01 83,35 
                                                                                             Fonte: DATAGRO 

 

 

 

Branco - # 5 Life - Londres US$/ Ton. 

  Mar/16 Mai/16 Ago/16 

18/01 426,80 418,80 412,10 

19/01 425,30 417,50 410,80 

20/01 417,80 409,00 402,60 

21/01 427,20 417,10 409,40 

22/01 428,50 417,90 409,80 

25/01 421,00 412,40 405,50 

26/01 419,40 410,40 402,50 

27/01 414,70 403,90 395,80 

28/01 407,20 396,90 390,10 

29/01 407,00 394,00 386,10 
                                                                                            Fonte: DATAGRO 

 

 

 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                           Fonte: DATAGRO 

#11CEC - Nova YorkCents US$/pound 

  Mar/16 Mai/16 Jul/16 

18/01    

19/01 14,75 14,41 14,14 

20/01 14,18 13,91 13,69 

21/01 14,45 14,16 13,93 

22/01 14,42 14,17 13,94 

25/01 14,10 13,94 13,76 

26/01 14,02 13,87 13,72 

27/01 13,58 13,55 13,44 

28/01 13,25 13,25 13,23 

29/01 13,14 13,08 13,05 


