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Editorial

Temos o prazer de informar 
aos nossos fornecedores e classes 
do setor sucroenergético que, a 
partir deste mês de outubro, 
passamos a veicular a cada trimes-
tre, o Gazeta PernambuCANA. Um 
informativo que surge em um 
momento ímpar da nossa adminis-
tração, uma vez que temos ações 
importantes que precisam ser 
repassadas aos nossos produtores e 
cooperadores da Associação dos For-
necedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP) e Cooperativa.

No Gazeta PernambuCANA 
tivemos o cuidado de concentrar 
todas as informações capazes de 
subsidiar os fornecedores, sobre os 
seus direitos e, principalmente, sobre 
o trabalho desenvolvido pela AFCP, 
no âmbito dos Governos Estadual e 
Federal. 

Nesta primeira edição, 
veiculamos informações sobre a 
liberação da subvenção; o trabalho 
desenvolvido pela Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil 
(Feplana) e pela União Nordestina 
dos Produtores de Cana do 
Nordeste UNIDA para barrar a 
desre-gulamentação da Lei Federal 
nº 4.870/65; a parceria com a 
Modclima e o lançamento da nossa 
cooperativa – uma ferramenta que 
criamos para baixar o custo de 
produção. Além dessas ações, 
temos a satisfação de comunicar 
que já contamos com mais um 
agrônomo, em nossa sede, para 
atender a demanda dos fornecedo-
res de cana em suas propriedades. 

Dessa forma, esperamos 
manter os nossos colaboradores in-
formados sobre todas as ações que 
estamos desenvolvendo ou que ain-
da vamos executar durante o 
triênio 2010/2013. Sabemos que 
os desafios encontrados na nossa 
Região como, topografia acidenta-
da e irregularidades pluviométricas 
são grandes, mas temos a certeza de 
que somos capazes de superá-los.             

Novo Informativo

Aconteceu no primeiro semestre...

O presidente da Associação dos Fornecedores de Cana, Alexandre Andrade, foi 
reeleito para o triênio 2010/2013. Incluir a cana na Política Geral do Preço 
Mínimo e regulamentar o setor sucroenergético são algumas das principais 
propostas desta gestão. Na foto, Alexandre e a nova Diretoria no dia da posse.

O ministro do Tribunal de 
Contas da União, José 
Múcio Monteiro, foi 
homenageado pelos 
serviços prestados ao 
setor sucroenergético. Ele 
recebeu uma placa do 
presidente da União 
Nordestina dos 
Produtores de Cana, 
Alexandre Andrade. E 
uma comenda do 
presidente do Sindicato 
dos Cultivadores de Cana 
de Açucar (Sindicape), 
Gerson Carneiro Leão. 

E X P E D I E N T E

Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco – Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.028 | Imbiribeira | Recife/PE 
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Projeto Brigada Contra a Seca visa diminuir os prejuízos 
provocados pela falta de chuva no Estado
Ação, que conta com a parceria da ModClima, beneficiará, pelo menos, 14 mil produtores 

ma ação inovadora, firmada por meio 
de uma parceria entre a Associação Udos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco e a, empresa belga, Arrowplan 
SPRL, que representa a empresa ModClima - 
Modificações Conscientes no Clima e Meio 
Ambiente – irá amenizar a falta de chuvas no 
Estado. 

É que, até o fim deste ano, espera-se 
colocar em prática o Projeto Brigada Contra a 
Seca. A novidade vem contribuir para reduzir 
os prejuízos provocados pela estiagem e, 
assim, gerar mais empregos e produção para 
o setor sucroenergético de Pernambuco. 

No Estado, o projeto será implantado 
pela ModClima. A empresa desenvolve uma 
técnica com a produção de chuvas localizadas 
a partir de um trabalho feito nas nuvens. 
“Além de um piloto altamente qualificado, 
contamos com uma aeronave equipada com 
um taque de água potável. Ele é responsável 
pelo abastecimento de pulverizadores que 
ficam acoplados nas asas do avião”, explica 
Jáson Torres, membro da Arrowplan SPRL , ao 
afirmar que, são esses pulverizadores que vão 
pulverizar gotas de água nas nuvens para 
fazê-las aumentar de tamanho e, assim, 
provocar a chuva. 

Para “fazer chover”, em uma 
determinada Região é preciso haver 
disponibilidade de nuvens do tipo cumulus. 
Torres ainda explica que, em qualquer nuvem 
existe água, mas uma quantidade insuficiente 
para fazer chover. “Os pulverizadores 
acoplados nas asas do avião jogam gotas 
minúsculas nas nuvens e, com isso, provocar a 
indução do processo natural da chuva”, 
conclui. 

Todo o trabalho é monitorado por um 
radar sob a responsabilidade da Modiclima. O 
mesmo possui a capacidade de monitorar o 
céu no raio de 250 quilômetros de distância.
“Com a ação, reduziríamos os prejuízos que 
os fornecedores precisam enfrentar a cada 
colheita. Este ano, por exemplo, estimamos 
uma redução de 30% da safra 2010/2011, 
nas áreas atingidas pela estiagem na Mata 
Norte do Estado”, diz o vice-presidente da 
Associação dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, Paulo Guedes. 

Segundo ele, os produtores de cana 
de Pernambuco sofrem com a seca há mais de 
10 anos. “Por conta dos prejuízos causados, 
os produtores não têm condições de se 
manter sem a ajuda do Governo que, 
anualmente, precisa disponibilizar insumos 

para o cultivo da terra”, diz, ao afirmar que, 
o poder executivo será indispensável pela 
realização do Projeto Brigada Contra a Seca. 
“A ação é a grande solução para o setor e, 
até mesmo, para os produtores de outras 
culturas, mas para que ela chegue sem custo 
ao produtor precisamos que a nossa ideia 
seja viabilizada pelo Governo”, diz Guedes.

Ele explicou que o Projeto foi 
apresentado, em maio, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, durante 
reunião realizada na Câmara Setorial do 
Setor Sucroenergético. “Hoje, já estamos 
mantendo  uma conve r sa  com as  
Secretarias de Recursos Hídricos e 
Agricultura, uma vez que, elas serão 
responsáveis diretas pela realização da 
ação”, explica Guedes. 

“Em São Paulo, em Goiás e na 
Bahia, a técnica está sendo realizada com 
sucesso. Em Pernambuco, já estamos 
iniciando um trabalho piloto em duas 
usinas, mas esperamos a aprovação do 
Estado para trabalhar do Sertão a Zona da 
Mata”, diz Torres, ao deixar escapar que, 
a ideia é instalar uma estrutura fixa 
contendo aeronave, radar, sistema e 
pessoal. 

Paulo Guedes, 2º Vice-presidente da AFCP e Jáson Torres, da Arrowplan SPRL
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Governo Federal garante o pagamento da subvenção

No Nordeste, o investimento de R$ 85 milhões, beneficiará 26 mil fornecedores

s fornecedores de cana que tiveram 
uma moagem de até 10 mil toneladas Ona safra 2009/2010, receberão a 

subvenção no valor de R$ 5,00 por tonelada de 
cana comercializada entre 1º de agosto de 
2009 a 31 de julho de 2010. 

Para receber a subvenção, os produto-
res devem procurar a usina na qual é fornece-
dor, até o dia 31 de outubro, a fim de redigir a 
declaração que, posteriormente, deverá ser 
atestada para a Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP) e sindicato. Na 
ocasião, também será necessário apresentar, 
além das notas fiscais da cana vendida, CPF ou 
CNPJ, certidão negativa do Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal (Cadin).

Serão beneficiados aproximadamen-
te 26 mil fornecedores. “A receita aplicada 

para o pagamento da subvenção federal 
deste ano em relação a 2009 é bastante 
significativa”, diz Alexandre Andrade, 
presidente da AFCP. Ele informa que o valor 
total da subvenção passou de R$ 53 milhões 
para R$ 85 milhões.

Andrade ressalta que a subvenção 
liberada pelo Governo Federal foi uma 
conquista da União Nordestina dos 
Produtores de Cana (Unida). “Alcançamos 
êxito devido à União e o empenho de todas as 
entidades dos fornecedores de cana da 
Região”, afirma.

Histórico – A subvenção estava assegurada 
desde junho, por meio da Lei 12.249. Porém, os 
recursos não foram disponibilizados pelo 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) porque, apesar do órgão ser 

responsável pelo pagamento, ainda esperava 
autorização do Ministério da Fazenda para a 
liberação do repasse da verba federal.

Em virtude do impasse, o presidente 
da União Nordestina dos Produtores de Cana 
(Unida), Alexandre Andrade, que também é 
presidente da AFCP, foi a Brasília para 
participar de reuniões com os ministros Guido 
Mantega e Wagner Rossi e com o senador 
Renan Calheiros (PMDB/ AL) e o deputado 
federal Henrique Alves (PMDB/RN). A 
articulação do presidente da Unida, AFCP e 
demais presidentes das entidades do 
Nordeste junto aos ministros e parlamentares 
foi altamente positiva porque a partir desses 
encontros foi elaborada uma portaria 
conjunta interministerial autorizando a 
liberação da verba para efetivação do 
pagamento da subvenção federal.   

regulamentação da subvenção foi, 
finalmente, publicada no Diário AOficial da União (DOU). A ação, que 

garante a liberação dos recursos federais 
ainda a partir deste ano, trouxe a 
oficialização das normas impostas pela 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) – responsável pela liberação dos 
recursos do Governo Federal. 

Regulamentação da subvenção é publicada no Diário Oficial da União
Segundo as regras do órgão, terão 

prioridade os produtores das cidades de 
Pernambuco e Alagoas que foram atingidos 
pelas enchentes de junho. “Acho justo priorizar 
os fornecedores que tiveram prejuízos com as 
enchentes. Já se passaram três meses e, hoje, 
eles ainda estão sofrendo com os danos 
deixados pelas chuvas”, diz Alexandre 
Andrade, Presidente da Associação dos 

Fornecedores de Cana de Pernambuco.
De acordo com Andrade, os prejudicados 

com a chuva, também terão prioridade os 
produtores que entregarem a documentação 
até 31 de outubro. “O prazo limite para a 
arrecadação de todos os documentos é dia 
31 de dezembro. Porém, a demora na 
entrega da documentação, implica no 
adiamento do pagamento”, finaliza.

Da direita para a esquerda: Lourenço Lopes, Presidente da Asplana/AL I Wagner Rossi, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento I 
Gerson Carneiro Leão, Presidente do Sindicape I Alexandre Andrade, Presidente da AFCP e Unida I Renato Lima, Presidente da Associação dos 
Plantadores de Cana do Rio Grande do Norte 
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Feplana e Unida barram tentativa de 
desregulamentação do setor sucroenergético
A Ação garante a prestação de serviço aos trabalhadores do setor

 Federação dos Plantadores de Cana 
do Brasil (Feplana) – única instituição Anacional que representa o interesse 

dos fornecedores de cana-de-açúcar no 
território Nacional - impediu que o desejo dos 
usineiros das regiões do Centro/Sul do país, 
filiados à União da Indústria de Cana-de-
açucar (Unica), conseguissem, com o apoio do 
deputado federal, Luiz Carlos Hauly 
(PSDB/PR), revogar a Lei Federal nº 4.870/65 e 
o Decreto Lei 3.855/41 (conhecido como o 
Estatuto da Lavoura Canavieira) – únicas 
legislações que regulamentam o segmento 
sucroenergético no Brasil. 

De acordo com o vice-presidente da 
Feplana, Alexandre Andrade, que também é 
presidente da União Nordestina dos 
Produtores de Cana (Unida) e da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP), as respectivas legislações ordenam o 
relacionamento entre os fornecedores de 
cana e os usineiros. “O fim delas traria 
graves prejuízos para os produtores, dentre 
eles, o enfraquecimento das entidades de 
classe. E, ainda, prejudicaria a prestação de 
serviços de assistência médica, hospitalar, 
farmacêutica e social dos trabalhadores do 
setor”, conta.

Entretanto, Alexandre ressalta que, a 
tentativa de extinção das leis, que foi 
propostas por meio da emenda parlamentar 
à Medida Provisória nº 487/10, do deputado 

Hauly, atendendo o desejo das usinas filiadas 
à Unica, não se consolidou. A emenda, que 
teve a possibilidade de ser votada nos dias 
17 e 18 de agosto, mas que não ocorreu por 
falta de quorum, não foi novamente apreciada 
até o dia 6 de setembro – prazo máximo para 
votação. “Eles queriam aplicar a batuta do 
poderio econômico entre os integrantes do 
setor, porém não tiveram êxito”, diz.

A Feplana e demais entidades 
representativas dos fornecedores de cana do 
Brasil entendem que a legislação até carece de 
modernização, fato que já está em curso 
mediante iniciativa do próprio setor em parceria 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

REGIÃO DO ESTADO

TOTAL 24 6.705.726,42 13.963

Nº USINA I DESTILARIA PRODUÇÃO ( T ) FORNECEDORES

LITORAL NORTE 2 881.581,45 484

ZONA NORTE 4 1.791.076,93 1.327

ZONA SUL 4 683.668,27 1.153

LITORAL SUL 14 3.349.399,77 10.999

DISTRIBUIÇÃO DO Nº DE USINAS/DESTILARIAS, PRODUÇÃO E FORNECEDORES POR REGIÃO DO ESTADO

Abastecimento. Mas, também compreendem 
que a extinção do Decreto-Lei 3.855/41 e da 
Lei 4.870/64 seria um retrocesso imensurável 
ao segmento sucroenergético e, consequen-
temente, à população em geral. “Por isso, 
fomos à Câmara dos Deputados nos dias de 
votação da emenda, mostrar os malefícios da 
medida. Representações dos fornecedores de 
cana de todo o Brasil participaram da ação 
que, mesmo sem a votação da emenda por 
falta de quorum. Tivemos a certeza que no 
caso de haver votação  pela sinalização dada 
por todas as lideranças partidárias, por nós 
visitadas sairíamos vitoriosos da mesma, 
finaliza Andrade. 

T R A T O R E S
PABX: (81) 3224.0266

Representantes de entidades nacionais e regionais presentes no evento
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Coaf disponibiliza insumos aos seus associados
Na cooperativa são oferecidos produtos como: enxadas, cupinicidas e herbicidas

s Fornecedores de Cana de 
Pernambuco podem adquir i r  Oinsumos com valor abaixo dos preços 

praticados no mercado. Os produtos estão 
disponíveis na Cooperativa do Agro Negócio 
(COAF), localizada na sede da Associação dos 
fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP), na Imbiribeira.

A cooperativa dispõe de mais de 26 
produtos, entre eles, bota, enxada, facão, 
cupinicida, herbicidas e pulverizador. “Fecha-
mos parcerias com multinacionais para buscar 
novos itens e, assim cobrir 100% da demanda 
que chega a COAF. Dessa forma garantimos 
custo competitivo ao fornecedor de cana”, 
diz o gerente Comercial da Coaf, Hermano 
Wanderley Interaminense, ao explicar que, os 
produtos são vendidos à vista ou por meio de 
cheque mediante compensação.

Segundo ele, desde que foi fundada, 
em março, a COAF conta com um conselho 
fiscal que é responsável pela fiscalização das 
compras e vendas dos produtos oferecidos. 
“Além de desenvolver um trabalho que 
garante a transparência do serviço prestado, 
estamos ministrando palestras nos municípios 
pernambucanos. Recentemente fizemos uma 
sobre cupinicida, que foi ministrada pelo 
engenheiro agrônomo da NUFARM, Ronaldo 
Mariano . 

A COAF, por meio da AFCP, está 
iniciando um trabalho de assistência técnica. 
O foco é a redução dos custos e a melhoria da 
produtividade. Por isso, um carro com o 
agrônomo, Ricardo Moura, da AFCP, está 
disponível para atender os produtores que 
necessitam do serviço. “O fornecedor que 
sentir essa necessidade deve procurar o 
departamento técnico da AFCP para fazer um 
prévio agendamento. A é que a equipe 
técnica possa orientar a aplicação de 
herbicida, manejo de adubação e variedades, 
entre outras técnicas  

Informações: (81) 3316.0973 ou 3316.0993.

”, explica

ideia 

”, finaliza Hermano.

QUADRO DE PRODUTOS

CombinadoAdesivo

Gramoxone

Soldier (Velpa K)

2,4 D

Diuron

Glifosate

Gesapax

Msma Codamin

Pulverizador

Bota Pega Forte (Grendene)

Enxadas Tupy 3/5

Cupinicida Nuprid

Galigan
  
Facão (Matão)

GazetaPERNAMBUCANA

AV. PARQUE SUL, 2138 
1º DISTRITO INDUSTRIAL – MARACANAÚ/CE

CEP.: 61.939-000
PABX: (85) 4011.1000
www.nufarm.com.br
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Laboratórios de análise da cana tem novos equipamentos
Investimento de R$ 60 mil contempla balanças e refratômetros

s laboratórios de análise de cana, 
mantidos pela Associação dos OFornecedores de Cana de Pernam-

buco, receberam novos equipamentos. A 
ação, um investimento de mais de R$ 60 mil, é 
uma iniciativa do Departamento Técnico da 
instituição que, desde a safra 87/88, mantém 
três unidades nos municípios de Palmares, 
Escada e Aliança. 

“Em setembro, participamos da 
Fenasucro, em São Paulo. Lá, tivemos a 
oportunidade de conhecer equipamentos 
mais sofisticados para trazer para Pernam-
buco. Além de novas balanças também 
compramos refratômetros”, diz o vice-presidente 
e diretor técnico, Paulo Giovanni Tapety. 
Segundo ele, a ação irá renovar os laboratóri-
os e, assim, melhorar a qualidade de fiscaliza-
ção prestada aos fornecedores.

Nos laboratórios, os equipamentos 
comprados há mais de dez anos nunca foram 
substituídos. Este ano, a safra 2010/2011 foi 
iniciada em setembro. Desde então, estão 
sendo colhidas 500 amostras de cana, por dia, 
nas unidades industriais do Estado (usinas e 
destilarias). “Nossa missão é garantir a 
integridade da informação para o fornecedor. 
Por isso, o nosso trabalho é feito por amostra-
gem em horários diferenciados. Assim, 
conseguimos comparar a média de Açúcar 
Total Recuperável (ATR) da usina com a nossa 
média”, explica Tapety.

ATÉ 1.000 T 11.781 94,00 1.694,056 25,30

DE 1.001 T A 5.000 T 503 4,00 1.110,698 16,60

DE 5.001 T A 10.000 T 124 1,00 894,702 13,30

ACIMA DE 10.000 T 125 1,00 3.006,467 44,80

FAIXA DE PRODUÇÃO

FORNECEDOR PRODUÇÃO

NÚMERO TONELADA% %

TOTAL 12.533 100,00 6.705,923 100,00

ESTRATIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SAFRA 2009/2010

Segundo ele, a colheita do material é 
feita por fiscais da Associação dos Forne-
cedores de Cana que, em todas as usinas e 
destilarias, permanecem no local por 24h. 
“Durante a safra temos uma equipe compos-
ta por mais de 50 profissionais de nível médio 
e superior. Esse monitoramento é necessário 
para que o fornecedor garanta uma maior 
remuneração”, finaliza Tapety explicando 

que, na moagem, esse plus é chamado de ágio.
A iniciativa da Associação dos 

Fornecedores de Cana de Pernambuco chega 
a beneficiar 14 mil fornecedores. Desses, mais 
de 12 mil, ou seja, aproximadamente 94% 
daqueles que compõem a classe são conside-
rados pequenos produtores por chegarem a 
moer, por ano, um volume de até mil 
toneladas de cana.  

RUA DR. ASCÂNIO PEIXOTO, 100 
BAIRRO DO RECIFE

RECIFE/PE CEP: 50.030-290
PABX: (81) 2101.7777 
FAX: (81) 2101.7766

e-mail: fertine@fertipar.com.br

Fertilizantes do Nordeste Ltda.
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MÊS VALOR ( Kg ) ATR PREÇO BRUTO DA ( T )
CANA PADRÃO* R$

JUNHO 2010 0,4193 49,8993

JULHO 2010 0,4341 51,6606

AGOSTO 2010

SETEMBRO 2010

0,4667

0,5067

55,5402

60,3005

* Cana com 119,0063kg ATR por Tonelada Cana

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) – PERNAMBUCO
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AFCP disponibiliza atendimento 
ambulatorial aos trabalhadores

 Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP) disponi-Abiliza assistência médica e ambulato-

rial aos trabalhadores do campo. A ação, uma 
recomendação da Lei Federal 4.870/65, por 
meio do artigo 36, que destina 1% do fatu-
ramento dos fornecedores para o auxílio saúde 
dos trabalhadores, está disponível na Mata Sul, 
em quatro municípios. São eles: Amaragi, 
Barreiros, Maraial e Ribeirão. Já na Mata Norte, 
o profissional pode buscar o atendimento no 
município de Carpina.

“Os fornecedores da Mata Norte po-
dem optar em fazer os exames admicionais dos 
seus trabalhadores com os médicos do trabalho 
indicados pela AFCP das suas respectivas 
cidades, pois a associação reembolsa as 
despesas com os referidos exames. O Associado 

Você sabia que...

É tempo de...

Você sabia que...

É tempo de...

deve apresentar o comprovante de pagamento 
na sede do órgão, na Imbiribeira, onde também 
disponibilizamos atendimento ambulatorial”, 
diz Alexandre Andrade, presidente da AFCP.

Na Sede da Associação oferecemos, 
ainda, tratamento odontológico e fisiterapia. 
O atendimento é feito em horário comercial, 
de segunda a sexta-feira. “Um balanço reali-
zado pelo departamento de Assistência Social 
da AFCP mostra que o trabalho desenvolvido 
é de fundamental importância para a saúde 
dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, no 
período de 12 meses, mais de 4.500 pessoas 
foram atendidas na sede. No interior, esse nú-
mero passa dos 23 mil”, pontua, Alexandre, 
ao explicar que no período de vacinação, a 
AFCP conta com a parceria da Secretaria 
Estadual de Saúde. 

... a Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP) possui 
um laboratório de fungos com 
trabalhos voltados para o controle 
biológico da praga da Cigarrinha? Pois 
é, a unidade fornece insumo gratuito 
para o produtor, além de orientações 
técnicas e ainda faz o 
acompanhamento de todas as etapas 
de aplicação dos produtos.

...Pernambuco tem mais de 13 mil 
fornecedores de cana. A safra 
2009/2010, totalizou mais de seis 
milhões de toneladas de cana moída 
em 24 usinas. Os números são da 
Associação dos Fornecedores de Cana 
de Pernambuco.

...Colheita 
Por isso, lembre-se que é preciso 
ficar atento aos Equipamentos de 
Proteção individual (EPIS) e a 
contratação dos trabalhadores. Eles 
precisam fazer exames admissionais 
e, por isso, a AFCP disponibiliza 
médicos em ambulatórios 
localizados nos municípios das 
Matas Norte e Sul.

.

...Licença para a queima da cana
Dirija-se ao departamento técnico da 

para preparar a documentação 
junto ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). A cada 13 
hectares, o proprietário da terra 
paga uma taxa no valor de R$ 3,50. 
A licença atende a Lei 4771/65.

AFCP 

Consultas acontecem nos municípios da Mata Sul e, 
em Carpina, na Mata Norte
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