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EDITORIAL

A SIAMIG partiu para a rua este ano,
a fim de colher informações a respei-
to do conhecimento dos motoristas
sobre o uso dos combustíveis e o carro
flex. A mobilização se deu através da
participação nos eventos de PitStop,
em parceria com o Sindicato das

Oficinas Mecânicas, onde são feitas vis-
torias gratuitas em vários itens dos veí-
culos. Foram aplicados questionários
aos motoristas e esclarecidos vários
mitos que ainda persistem em relação
ao etanol e o flex.  

Parcerias que dão certo
Apesar de o setor sucroenergético e a indústria auto-

mobilística trabalharem com tecnologias avançadas, mui-
tos mitos ou crenças sem fundamento científico ainda pai-
ram sobre o uso do etanol e o carro flex. 

Na intenção de desvendar quais mitos são os mais per-
sistentes junto aos motoristas, a SIAMIG implementou
uma parceria este ano com o Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Minas
Gerais (Sindirepa) e seus Núcleos participando ativamente
dos chamados PitStop, eventos realizados em várias cida-
des do estado, que fazem a inspeção gratuita de várias par-
tes do veículo.

Foi possível, então, através da aplicação de um ques-
tionário para um grande número de motoristas verificar,
infelizmente, que ainda persistem equívocos que não con-
dizem com a atual realidade do uso do etanol e o carro
flex e um desconhecimento de pontos importantes sobre
o assunto.  Porém, as informações são bem-vindas e ser-
virão de base para novas estratégias do setor no estado.

Outras parcerias importantes foram na área de capaci-
tação, com a realização de cursos direcionados aos colabo-
radores das Associadas, permitindo a ampliação do conhe-
cimento sobre vários assuntos como na área de comercia-
lização de energia, E-Social e reforma trabalhista. A enti-
dade está atenta à realização de temas que afetam direta-
mente o setor, fazendo parcerias com outras entidades de
classe e governamentais para os devidos esclarecimentos. 

À parte os problemas políticos e econômicos que têm
afetado gravemente o país, o agronegócio tem resistido,
como o setor sucroenergético que apresentará uma safra
17/18 maior do que a prevista em abril, com a ajuda do
clima e maiores tratos culturais realizados pelos produto-
res. Aguardando, porém, medidas de maior valorização
para os produtos do setor como o RenovaBio, uma pro-
messa que precisa virar realidade e avançar na direção de
uma sociedade mais limpa e sustentável.
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Açúcar tem recorde 
de produção na safra

Siamig se mobiliza para esclarecer
sobre os mitos do setor

A produção de açúcar deverá
bater recorde na safra 17/18 de
Minas Gerais, que se encontra em
bom andamento este ano. Já as
previsões para a safra 18/19 são
preocupantes.  

Mário Campos - Presidente 
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Este ano, todos os esforços têm sido

feitos para levar mais informação aos

Associados de temas complexos cada

vez mais inseridos no  dia a dia das usi-

nas. Por meio de parcerias na realização

dos cursos, os gerentes Administrativo,

Douglas Martins, e Jurídico, Carina

Ferreira, têm mobilizado principal-

mente os gestores da área Trabalhista,

Segurança e Saúde e Bioeletricidade,

áreas que tem demandado uma cons-

tante atualização do conhecimento.

Presidente
Mário CamposEXPEDIENTE
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e Marketing Mônica Santos

@siamig www.facebook.com/SiamigMG 

Cursos tiram dúvidas e
ampliam o conhecimento

E-Social 
Em parceria com a Gerência de

Saúde e Segurança no Trabalho da

FIEMG, foi realizado em Uberaba

o workshop sobre E-Social aplica-

do a área de saúde e segurança do

trabalho, com a participação de 47

colaboradores de 13 Associadas.  A

palestra foi ministrada pelo

Coordenador do Programa Indús-

tria Segura do SESI/FIEMG,

Eduardo Vidal, que discutiu com

os participantes os principais

aspectos do que deve ser informa-

do no sistema de escrituração digi-

tal para o cumprimento das exi-

gências relacionadas a área de SST

e a melhor maneira de fazer esses

procedimentos.

Comercialização
de energia

Reforma Trabalhista 

Mais de 40 colaboradores das

Associadas da SIAMIG participaram do

curso “Visão Geral da Comercialização de

Energia Elétrica”, realizado em parceria

com a CCEE – Câmara de Comercialização

de Energia Elétrica, em 9 de agosto, em

Uberaba. Os colaboradores puderam tirar

dúvidas sobre a comercialização de ener-

gia no setor elétrico e a contabilização do

mercado de curto prazo, com uma breve

explanação conceitual das Regras e

Procedimentos de Comercialização, além

de dar enfoque especial sobre Desconto

na TUSD/TUST e Tributação.

A reforma trabalhista que entra em

vigor em novembro deste ano tam-

bém foi pauta de uma palestra reali-

zada em Uberaba pelo advogado Fábio

Luiz Pereira da Silva, profissional com

bastante experiência em temas rela-

cionados ao setor sucroenergético. O

evento contou com a participação de

50 colaboradores das Associadas entre

advogados e profissionais ligados às

relações trabalhistas. A palestra foi o

primeiro evento para discutir esse

tema complexo e delicado e suas pos-

síveis aplicações para usinas e traba-

lhadores.
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A safra mineira de cana de açúcar

foi revisada para 64 milhões de tone-

ladas, acima da previsão de 61 milhões

de t feita em abril, puxada pelo

Triângulo Mineiro, principal região

produtora do estado, o que não se

refletiu na região Central e Noroeste.

Mas existe uma preocupação em rela-

ção à próxima safra devido ao inverno

mais rigoroso deste ano e à estiagem,

que prejudicaram o desenvolvimento

da rebrota da soqueira.

A maior moagem de cana, segundo

o presidente da SIAMIG, Mário

Campos, é devido à maior produtivi-

dade da lavoura, que recebeu bom

nível de chuva em abril e maio e aos

maiores tratos culturais ocorridos

desde o ano passado. Além do clima

seco que tem resultado num ATR (qui-

los de sacarose por toneladas de cana)

semelhante ao excelente número que o

setor teve o ano passado em torno de

l37 quilos/tc. “Esses resultados são

devido ao conhecimento acumulado

sobre as áreas nos últimos anos e apli-

cação de novas tecnologias” afirmou. 

Já em função do grande período

de estiagem e diversos incêndios que

ocorreram nas regiões produtoras,

muitas áreas que já tinham sido

colhidas e com a cana em desenvol-

vimento foram prejudicadas, o que

poderá causar problemas no desen-

volvimento da soqueira e possível

perda de produtividade para o ano

que vem. Mas ainda é cedo para

quantificar os prejuízos causados

pelos incêndios.

Os preços para o açúcar no mercado inter-

nacional este ano não estão tão bons quanto

o ano passado ou cerca de 35% inferiores, com

impacto nos preços internos. Muitas empre-

sas, porém, que conseguiram fixar bons volu-

mes no ano passado ainda terão bom retorno.

Para o etanol, apesar das mudanças tribu-

tárias recentes no mercado e da nova política

de precificação da gasolina ter impactado de

forma positiva o consumo do combustível

limpo e renovável, os preços estão 13% infe-

riores ao ano passado. 

Por outro lado, os preços da energia elétri-

ca estão melhores este ano no mercado, em fun-

ção da seca que atinge muitas regiões do país.

Safra de cana será maior este ano,
mas a 18/19 preocupa

PreçosRecorde para o açúcar
O mix de produção previsto

para a safra 17/18 é mais açuca-

reiro comparado com ano passa-

do, passando de 48,1% para 51%

de açúcar e 49% para etanol. 

Já a produção de açúcar pre-

vista é de 4,26 milhões de tone-

ladas, 7% acima do ano passado,

um recorde para o estado. Já a

produção do etanol prevista é de

2,5 bilhões de litros, 4,7% infe-

rior a safra 16/17.

Até o momento, Mário

Campos diz que a safra transcor-

re sem atrasos e,

p r ov a v e lmen t e ,

pouca cana deverá

ser bisada ou passar

para o ano seguinte.



Este ano a SIAMIG ampliou suas parcerias e participou

de dois eventos do setor de oficinas mecânicas no mês

de setembro, além da participação na Exposição

Agropecuária Camaru de Uberlândia. Nos três eventos

foi enfatizada a divulgação dos benefícios econômicos,

ambientais e sociais do etanol,  com a realização de uma

pesquisa aplicada aos motoristas sobre o uso dos

combustíveis e o carro flex. Foi distribuída também uma

cartilha esclarecendo muitos mitos que ainda rondam o

combustível limpo e renovável. Para os que participaram

das entrevistas foram sorteados 5 tanques de etanol de

40 litros por evento.
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PARCERIAS POSSIBILITAM ESC    
ETANOL E DO CARRO FLEX

No dia 02/09, no Senai-Horto, em Belo Horizonte, a SIAMIG par-

ticipou com um estande do 11º Pit Stop, promovido pelo Sindicato da

Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Minas

Gerais (Sindirepa), com a vistoria de 162 carros e local ideal para realização de

pesquisas com os motoristas totalizando 101. Já os ganhadores do sorteio de

um tanque de etanol de 40 litros foram Lidiomar Santos, Dickson Alexandrino,

Antônio Luiz Paula, Wesley Rios e Cleiton Reis, para abastecimento no Posto

Picapau, rede de postos com várias unidades em Belo Horizonte.

O sorteado Dickson Alexandrino achou interessante a pesquisa realizada

e afirmou que através dela aprendeu muitas coisas sobre o etanol, como seu

preço mais competitivo no momento em relação a gasolina. “Gostei muito

também de ganhar o prêmio, nos dias de hoje estamos todos apertados e

ganhar esse tanque foi muito bom”, afirmou. 

No dia 23/09, a participação foi também

no 11º Pit Stop Betim (RMBH), promovido

pelo Núcleo Integrado das Empresas do setor

automotivo de Betim e Região (Niesa), no

estacionamento do Ginásio Poliesportivo Divino Braga.

A SIAMIG fez 104 pesquisas sobre o assunto e os sortea-

dos com mais 5 tanques de etanol foram: Tiago Henrique

de Fátima, Cleidenaldo Souza, Antônio Henrique Santos,

Fabiano Barbuda e Emanuel Jamil, que puderam abaste-

cer no posto Jardim da Cidade, em Betim.

De acordo com Antônio Henrique Santos, o Pit Stop

foi uma chance muito boa para uma vistoria de quali-

dade no carro e ainda ter tido a oportunidade de ganhar

um tanque de 40 litros de etanol. “Conheci um pouco

mais sobre o etanol e o carro flex e fiz questão de ler o

folder distribuído sobre os mitos, que me tirou muitas

dúvidas sobre o assunto”, afirmou.

02

23
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  LARECER OS MITOS DO
    

O presidente do Sindirepa,

Carlos Ramon de Melo, destacou a

importância da parceria implemen-

tada com a SIAMIG e a participação

no PitStop. Segundo ele, ainda exis-

tem muitas dúvidas e desconheci-

mento técnico das oficinas mecâni-

cas em relação ao etanol e o carro

flex surgindo com isso muitas crí-

ticas infundadas sobre o assunto.

“Precisamos de mais divulgação nas oficinas sobre o

etanol e o carro flex. É importante estreitar o relaciona-

mento ainda mais com a SIAMIG com a realização de outras

ações junto as oficinas mecânicas”, afir-

mou Carlos Ramon. Ele diz que ainda

persistem as insatisfações da época do

carro a álcool e muitas das reclamações

da atualidade são advindas daquele

período. 

Carlos Ramon disse que o atual carro

flex atende muito bem hoje os motoris-

tas e eliminaram muitos problemas do

carro somente a álcool, não fazendo sen-

tido a persistência das reclamações do período do Proálcool.

Hoje, cerca de 26 milhões dos carros leves no país são flex

ou 72% da frota total de 36 milhões de veículos leves. 

Exposição
Na Exposição Camaru em parceria com a Bioenergética Aroeira

(Tupaciguara/MG), ocorrida do dia 30/8 a 9/9, a SIAMIG montou

um estande para divulgar institucionalmente o setor e também rea-

lizou 59 pesquisas com os visitantes, além da divulgação de vídeos

e distribuição de material institucional. Os ganhadores da promoção

que abasteceram seus veículos com um tanque de etanol de 40 litros

no Posto do Décio foram João Marcos Nazareno, João Batista de

Carvalho, Suraia Rocha, Mariana Lopes e Brenda Santos. 

MITO - Etanol hidratado só é viável se o preço é
de 70% do preço da gasolina ou inferior.
VERDADE - Isto é uma convenção, o mais

importante é que o motorista saiba quantos quilôme-
tros faz com um litro de etanol e de gasolina e divida
o primeiro pelo segundo, achando o rendimento real
do veículo. 

MITO - O etanol provoca desgaste do motor e do sis-
tema de escapamento de gases
VERDADE - O etanol é praticamente isento de ele-

mentos corrosivos e o percentual de água do hidratado é
mínimo, sendo que a parte interna do motor e outros
equipamentos são revestidos com sistema anticorrosivo. 

MITO -  Não se pode usar misturas (etanol +
gasolina) no carro flex 
VERDADE - Os veículos flex são projetados

para operar adequadamente com qualquer quantidade
de mistura de etanol e gasolina.

MITO - O etanol tem uma pequena diferença frente a
gasolina em termos de poluição ambiental
VERDADE - Trabalhos científicos mostram que o

etanol tem uma grande vantagem ambiental frente a
gasolina, emitindo menos 90% de gases do efeito estu-
fa em todo seu ciclo de vida (da produção ao consu-
mo), especialmente, o gás carbônico, considerado o
principal causador das mudanças climáticas. 

Oficinas mecânicas necessitam de mais informação

S A I B A  M A I S
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O setor sucroenergético conquistou
uma grande vitória junto ao Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) com a
aprovação da Resolução 640 de 14 de
dezembro 2016, que permite o peso
bruto total combinado de até 91 tone-
ladas de cana. Com isso as empresas de
implementos agrícolas, Sergomel e
Randon, já estão fabricando e comer-
cializando equipamentos maiores em
atendimento às necessidades das usinas. 

De acordo com o diretor Comercial,
Vagner Gomes, a Sergomel, que desti-
na 80% da produção ao setor canaviei-
ro, foi pioneira no lançamento do
equipamento, um rodotrem, apresen-
tado em primeira mão na CanaCampo
TechShow, em Campo Florido (Triân-
gulo Mineiro) no dia 11 de agosto,
acoplado ao caminhão da Volvo para
realização de testes drivers.  

Anteriormente à nova legislação, o
equipamento disponibilizado para
transporte de cana era de nove eixos,
com carga líquida de 50 a 53 tonela-
das. O novo equipamento conta com
11 eixos e a possibilidade de transpor-
te de 65 toneladas de carga líquida. No
caso do caminhão, existe uma regra de

relação peso/potência que cada fabri-
cante precisa ter para poder trabalhar
com o equipamento. “A Volvo saiu na
frente, pois tem um caminhão de
maior potência”, afirma Gomes,
porém, o setor trabalha junto ao
Inmetro para liberação também de
caminhões de menor potência.  

A Sergomel já está comercializando
o equipamento, mas acredita que a
demanda maior vai ser por reformas no
implemento já existente para implan-
tação dos 11 eixos, com cerca de 300
por ano. Segundo Gomes, por ser de
11 eixos, o equipamento se torna mais
estável que os já existentes no merca-
do, com o preço variando de R$ 290
mil até 325 mil. “A quantidade maior
de eixos facilita na hora da frenagem,
com maior contato no chão, aumen-
tando a eficiência”, afirma.

Randon
O diretor de Tecnologia e Inovação

da Randon, Sandro Trentin, também
afirma que já conta com novos mode-
los que farão parte da próxima safra.
Mas ressalta que os modelos com PBTC
de 74 toneladas seguirão sendo utili-
zados, já que cada usina deverá avaliar

qual equipamento melhor se enquadra
em sua aplicação. 

Trentin ressalta que a nova compo-
sição com PBTC (Peso Bruto Total
Combinado) de 91 toneladas traz um
ganho de 17 toneladas líquidas trans-
portadas por viagem, quando compa-
rada à composição tradicional com
PBTC de 74 toneladas. Isso representa
um ganho de capacidade de carga
líquida no transporte próximo a 50%.

“É importante salientar o compro-
misso da Randon com a disponibilida-
de do implemento, porque mesmo
sendo mais leve que os modelos ante-
riores, as características de robustez e
durabilidade já consagradas no merca-
do foram mantidas”, destaca.

         

Diretor Comercial, Vagner
Gomes, da Sergomel

Diretor de Tecnologia e Inovação
da Randon, Sandro Trentin

Novo caminhão rodotrem facilita o
carregamento da cana
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O tempo muito seco e de baixa

umidade deste ano em Minas Gerais,

que chegou a contabilizar mais de 100

dias sem chuvas, fez com que se pro-

liferassem os incêndios em lavouras e

florestas, na maioria das vezes crimi-

nosos. Para prevenir e combater mais

rapidamente os focos, as usinas do

setor sucroenergético se mobilizaram

com a construção de sistema de moni-

toramento, instalação de placas de aler-

tas para a população e campanhas de

prevenção. 

A usina Santo Ângelo, localizada em

Pirajuba, no Triângulo Mineiro, em

conjunto com a Associação dos

Fornecedores de Cana da Usina Campo

Florido – CanaCampo – investiram R$

930 mil reais na construção de um sis-

tema inédito de monitoramento com

instalação de câmaras. Ele cobre um

raio de ação de 185 quilômetros e per-

mite a interligação com as brigadas de

incêndio no campo. 

O sistema cobrirá mais de 90 mil

hectares de cana, o que segundo o dire-

tor da Santo Ângelo, José Luis Balardin,

irá colaborar para redução dos prejuízos

anuais com os incêndios criminosos no

canavial. “Os incêndios queimam a cana

que já brotou, que já foi cortada, que

ainda não está pronta para ser colhida e

que foi plantada recentemente, os danos

são imensuráveis”, ressalta.

Já a usina Uberaba fez uma campa-

nha de conscientização com a instala-

ção de 12 placas em locais estratégicos

nas estradas próximas ao canavial, cha-

mando a atenção para preservar a natu-

reza e evitar os incêndios, com o tele-

fone do Corpo de Bombeiros. De acor-

do com o diretor, Marco Balbo, a usina

possui, também, uma brigada contra

incêndios florestais e conta com oito

caminhões tanque, bem como alguns

equipamentos como abafadores, enxa-

das, sopradores, bombas costais, man-

gueiras e esguichos.

Apesar das empresas contarem

com estrutura e realizar trabalhos pre-

ventivos de combate às chamas, pre-

cisam da ajuda de toda a comunidade

para que os incêndios sejam evitados

e/ou rapidamente denunciados e con-

trolados. 

De forma geral as usinas produto-

ras de cana, açúcar e etanol têm tido

grandes transtornos operacionais e

enormes prejuízos econômicos com os

incêndios, sejam pelo fogo ocasiona-

do por descuido humano, acidental e

criminoso.

Por isso a SIAMIG realizou este

ano uma campanha de conscientiza-

ção no facebook, direcionada às áreas

de maior incidência,  com a frase

“Onde o fogo começa a vida termi-

na”, alertando sobre os riscos dos

incêndios à população, a fauna, a

flora, os recursos naturais de modo

geral. Até o dia 4 de outubro a cam-

panha alcançou 61,4 mil pessoas com

quase 1.700 reações, curtidas e com-

partilhamentos. 

Usinas se mobilizam para combater
os incêndios criminosos
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A WD Agroindustrial,
de João Pinheiro (Noroeste
de Minas), assinou um
Termo de Cooperação
Técnica com o recém-inau-
gurado Posto Avançado do
Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF) em São Gonçalo
do Abaeté, para plantio de
mais de 100 mil mudas de
árvores nativas nas terras da
usina e de seus parceiros. 

Durante a cerimônia de inauguração
do posto no dia 29 de setembro, o dire-
tor geral do IEF, João Paulo Mello
Rodrigues, exaltou a parceria realizada
com a WD, afirmando que é sempre
importante apoiar a população e as ini-
ciativas ambientais das empresas. “O
IEF tem expertise, vontade e sua equi-
pe tem muita dedicação para buscar dar

passos cada vez mais largos”, afirmou.
Já o presidente da SIAMIG, Mário

Campos, presente ao evento, destacou
a importância do escritório e da usina
para a região, além do trabalho de qua-
lidade que o Supervisor Regional do IEF
do Alto Paranaíba, Washington Luiz
Silva Lima, tem feito na região há mais
de 20 anos. Quem ficará responsável
pelo escritório em São Gonçalo do

Abaeté é a técnica Ana Paula
Almeida.

Estiveram também pre-
sentes na inauguração os
diretores e colaboradores
da WD, Luiz Roberto e
Jorge Detoni, a supervisora
ambiental, Patrícia Gonçal-
ves, assessor jurídico da
Usina, Thiago Diógenes; o
bispo da Diocese de Patos

de Minas, Dom Claudio Nori Sturm; o
suplente no Senado, Elmiro Nascimen-
to; os prefeitos de São Gonçalo do
Abaeté, Neto, e de Varjão de Minas,
Toninho; o gerente Ambiental e de
Comunicação da SIAMIG, Jadir Oliveira,
e Mônica Santos, respectivamente; além
de representantes da Policia Militar e
Ambiental e da prefeitura de São
Gonçalo do Abaeté.

WD faz parceria com o IEF para
plantio de árvores nativas

O CANAVIAL presta
homenagem ao ex-
Senador e fundador do
Grupo Carlos Lyra, que
faleceu no dia 20 de
agosto deste ano, e se
destacou como um dos
maiores empresários do
setor sucroenergético do país,
pai do também empresário e Associado
da SIAMIG, Robert Lyra, diretor presi-
dente do grupo Delta Sucroenergia S/A.

O empresário Carlos Lyra presidiu
um conglomerado presente nos estados

de Alagoas, São Paulo e Minas
Gerais. Além do setor
sucroenergético, atuou,
também, nos segmentos
têxtil, táxi aéreo, radiodi-
fusão e pecuária.
No setor sucroenergético,

o grupo tornou-se uma grande
referência, como um dos mais

modernos, maiores e produtivos do país,
tendo destaque na produção de açúcar.
Chegou em Minas Gerais, com a  inau-
guração, em 1996, da Usina Volta
Grande, em Conceição das Alagoas. Em

Carlos Lyra deixa grande legado no setor sucroenergético
2000, inaugurou a Usina Delta. Hoje o
Grupo Delta Sucroenergia possui três uni-
dades no estado e se transformou num dos
maiores de Minas Gerais e do país, tendo
como presidente, Robert Lyra.

Carlos Lyra foi também suplente de
Senador, assumindo em 1981 a vaga de
Arnon de Melo, que se licenciara do
Senado por motivo de saúde. Com a
morte do titular em setembro de 1983,
foi efetivado no mandato. Permaneceu
no Senado até janeiro de 1987, ao final
da legislatura, e afastou-se das ativida-
des políticas.


