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SINDAÇÚCAR CLIPPING INFORMA 

BOLETIM ELETRÔNICO DO SINDAÇÚCAR – PE 

SITE: www.sindacucar.com.br 

 

DESTAQUES 

 

SETOR PEDE AJUDA AO GOVERNO FEDERAL 

O setor sucroalcooleiro pernambucano cansou de esperar pelo Governo Federal. 

Ontem, o presidente do Sindicato das Indústrias do Açúcar e do Álcool de Pernambuco 

(Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, pediu intervenção do Governo do Estado junto ao 

Ministério da Fazenda, que vem levando em banho-maria a regulamentação do decreto 

referente ao pagamento de subvenção das produções de cana-de-açúcar e etanol no 

Nordeste, referentes à safra 2012/2013. O subsídio já foi garantido pelas leis 12.999 e 

13.000, sancionadas pela presidente Dilma Rousseff em 18 de junho deste ano. O 

suporte ao setor está orçado em R$ 560 milhões e serão destinados para amenizar as 

perdas causadas pelo maior seca dos últimos 60 anos, que atingiu a Região na safra 

2012/2013. De acordo com a assessoria do Palácio do Campo das Princesas, o 

governador de Pernambuco, João Lyra Neto, irá atender ao pedido do presidente do 

Sindaçúcar-PE. “Não mediremos esforços no sentido de apoiar esse importante segmento 

da economia de Pernambuco que representa 40% da nossa pauta de exportações”, 

afirmou Lyra Neto, por meio de comunicado oficial. 

Folha de Pernambuco, 02/10/2014. 

 

ETANOL PODE AJUDAR A ARGENTINA A SUPERAR CRISE DE 

ENERGIA 

Parte da crise energética que tanto tem preocupado os argentinos, no que 

depender dos produtores de etanol, pode estar com os dias contados. Foi com essa 

expectativa que o mercado local recebeu a notícia de que o governo aumentou o 

percentual da mistura de biocombustível na gasolina, dos atuais 8% para 9% agora em 

outubro, 9,5% em novembro e 10% em dezembro de 2014. Além de fomentar o 
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agronegócio local e beneficiar o meio-ambiente, a mudança na mistura deve gerar uma 

economia considerável e “bem vinda” aos cofres públicos argentinos. De acordo com 

informações do governo da presidente Cristina Kirchner, a maior adição do 

biocombustível produzido permitirá uma redução no déficit da balança comercial do país 

que, somente com a importação de gasolina, teve um gasto de US$ 12 bilhões em 2013. 

Para este ano, a previsão é de algo em torno de US$ 13 bilhões. 

ÚNICA, 10/10/2014. 

 

GOVERNO AGILIZA TESTES COM ANIDRO 

A Petrobrás entregou parte dos resultado dos testes para o aumento da mistura de 

etanol anidro na gasolina, de 25% para 27,5%. O estudo se mostra favorável ao setor 

sucroenergético, mas ainda falta testar quatro carros e duas motos.  

Os resultados gerais serão apresentados nos próximos dias pelo Ministério de Minas e 

Energia. Com a aprovação, o mercado de etanol aumentaria o consumo dos atuais 10,9 

bilhões para 11,99 bilhões. Segundo o presidente do Sindaçúcar - PE, Renato Cunha, a 

medida favorece o meio-ambiente, economiza divisas com menos importação de 

gasolina, estabilizando, assim, os preços.  A luta do setor é para que a medida seja 

implantada ainda na safra atual do Nordeste, que iniciou em setembro, e não só em 

março, quando, por aqui, a moagem estaria encerrando.  

Folha de Pernambuco, 11/10/2014. 

 

ETANOL NO BRASIL GUIARÁ MERCADO DE AÇÚCAR 

É provável que, nos próximos meses, poucas notícias influenciem mais os 

contratos futuros de açúcar em Nova York do que o cenário para o etanol no Brasil. Sem 

considerar câmbio e notícias de outros países produtores da commodity, as medidas 

envolvendo o biocombustível após o período eleitoral brasileiro – sobretudo o reajuste do 

preço da gasolina e o aumento do percentual de mistura de anidro na gasolina – têm 

potencial para elevar as cotações do açúcar no exterior. Ainda que ninguém saiba 

exatamente poderá acontecer, as usinas instaladas no país estão animadas. Afinal, o 

candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, já declarou inúmeras vezes que dará 

apoio ao etanol, enquanto o ministro da Fazenda do atual governo Dilma, Guido 
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Mantega, sinalizou recentemente que será preciso reajuste a gasolina. Além disso, são 

sólidas as perspectivas de que haverá um aumento de 25% para 27,5% do percentual de 

mistura de anidro no combustível fóssil. 

Valor Econômico, 14/10/2014. 

 

FONTE PARA SUBVENÇÃO DE CANAVIEIROS AINDA É INDEFIN IDA 

Na tarde dessa terça-feira (14), seguiu para assinatura do Ministério da Fazenda o 

texto de decreto para regulamentação da Lei 12.999. A Lei garante subvenção aos 

canavieiros do Nordeste e do Rio de Janeiro. Apesar de ter sido sancionada há quatro 

meses, a assinatura do texto pelo Ministério da Agricultura se deu apenas na quarta. O 

texto agora segue para assinatura do Ministério da Fazenda. A previsão é de que a pasta 

despache o documento para a Casa Civil até a sexta-feira (17), quando passa a aguardar 

o aval da presidente Dilma Rousseff (PT). A União Nordestina dos Produtores de Cana 

(Unida) é a entidade responsável pelos encaminhamentos e informações sobre a Lei. A 

Unida faz plantão em Brasília durante esta semana para resolver problemas e “destravar” 

o benefício. Apesar de todos os empenhos da entidade, há sete semanas um entrave 

impede que a subvenção seja concedida: o Governo ainda não decidiu qual será a fonte 

que custeará os recursos. “Sem o recurso financeiro, o Governo Federal fica desobrigado 

de cumprir a lei 12.999, consequentemente, pode ficar sem pagar a subvenção aos 

produtores nordestinos de cana”, afirmou o presidente da Unida, Alexandre Andrade de 

Lima. Os responsáveis pela fonte do recurso (orçado em 187 milhões de reais) são os 

ministérios da Fazenda e do Planejamento. 

JC ONLINE - Blog do Jamildo, 15/10/2014. 
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INDICADORES 

 

Açúcar Cristal - São Paulo R$/ Saco 50 kg  

Contrato VALOR R$ 

01/10 45,46 

02/10 45,91 

03/10 46,07 

06/10 46,43 

07/10 46,53 

08/10 46,68 

09/10 46,74 

10/10 46,79 

13/10 46,99 

14/10 47,22 

15/10 47,40 
                                                                                             Fonte: DATAGRO 

 

 

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

  Dez/14 Mar/15 Mai/15 

01/10 418,50 428,60 439,20 

02/10 419,00 428,20 438,90 

03/10 428,40 436,60 446,50 

06/10 434,40 445,70 455,60 

07/10 434,40 445,80 455,80 

08/10 430,10 441,30 450,80 

09/10 425,60 436,10 446,00 

10/10 422,40 432,00 441,70 

13/10 424,30 433,50 444,00 

14/10 426,60 435,50 446,30 

15/10 421,20 428,20 438,90 
                                                                                            Fonte: DATAGRO 

 

 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                            

 

                                                                                           Fonte: DATAGRO 

#11CEC - Nova YorkCents US$/pound 

  Mar/15 Mai/15 Jul/15 

01/10 16,04 16,36 16,67 

02/10 16,05 16,36 16,66 

03/10 16,44 16,70 16,94 

06/10 16,98 17,16 17,33 

07/10 17,03 17,22 17,40 

08/10 16,92 17,14 17,37 

09/10 16,70 16,99 17,27 

10/10 16,55 16,83 17,14 

13/10 16,67 16,96 17,27 

14/10 16,81 17,07 17,36 

15/10 16,50 16,79 17,10 


