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Produtores de Etanol, Bioeletricidade e Açúcar fundam Associação

Na manhã dessa segunda-feira, 1 de abril, na sede do Sindicato da Indústria do Açúcar e do
Álcool no Estado de Pernambuco (Sindacúcar-PE), em Recife, produtores/industriais do Nordeste
e de outros estados do Brasil, se reuniram para criar aAssociação de Produtores de Açúcar e
Bioenergia. Participaram da reunião cerca de 30 membros de empresas produtoras dos estados
do Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Espírito Santo e Goiás. “Nós iremos preservar nossa conduta construtiva dentro do Fórum
Nacional Sucroenergético, que tem o caráter de reunir entidades de classe de todo o país.
Atuaremos também com as usinas e destilarias do Brasil, com capacidade para chegar de 45 a 50
membros ainda esse ano”, disse Renato Cunha, eleito presidente executivo da associação.

Além de Cunha, a associação terá como presidente do Conselho, Pedro Robério Nogueira –
presidente do Sindaçúcar de Alagoas e no corpo gestor, os presidentes das entidades estaduais
do Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e Bahia. A Associação de
Produtores de Açúcar e Bioenergia já nasce também com integrantes estabelecidos em Goiás e no
Espírito Santo. “No nosso planejamento estratégico, focaremos a necessidade de emponderar as
teses genuínas da produção nacional, sem xenofobias, mas incrementando a competitividade, a
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produção nacional, políticas de renda, empregos e sustentabilidade para o nosso segmento. No
contexto atual, acentuaram-se nos últimos anos muitas distorções sobretudo fruto do
desequilíbrio existente nos mercadores compradores dos nossos produtos”, conclui Cunha.
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