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Dilma concede R$ 125 milhões em
subvenção para produtores do NE

444

A ação governamental foi anunciada pela

própria presidente na sede da AFCP
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Editorial

A união faz a força

Aconteceu
E X P E D I E N T E

GazetaPERNAMBUCANA
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AFCP na Revista
CanaMix 

Deste março, Alexandre Andrade 
Lima, presidente da Associação 
dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, apresenta 
reflexões todos os meses sobre o 
setor sucroenergético regional 
na Revista CanaMix. Ele aborda 
temas sociais, econômicos, 
políticos e tecnológicos do 
segmento na Coluna Nordeste 
em Foco. Confira!

O amplo prejuízo socioeconômico 
em virtude da proibição da queima 
da cana para fins da colheita será 
abordado na nova edição da 
CanaMix por Alexandre Andrade 
Lima. As limitações tecnológicas 
para realizar o corte em áreas com 
declive, o que corresponde a 61% 
dos canaviais do Nordeste, é uma 
das principais razões para 
repensar a legislação. 

Fim das queimadas
em debate

3GazetaPERNAMBUCANA

Perda
produtiva
se mantém
mesmo com
retorno da
chuva Cana com brotação falhada devido a secaCana com brotação falhada devido a secaCana com brotação falhada devido a seca

A espera da ação governamental 
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Dilma libera subvenção para 17 mil
produtores com valor reajustado

Fertilizantes do Nordeste Ltda.

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

Impactos socioeconômicos da seca no setor sensibilizou o governo federal

A força econômica do setor sucroenergético
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Do protesto à
manifestação de
agradecimento

Presidente anuncia a liberação de R$ 125 milhões para o segmentoPresidente anuncia a liberação de R$ 125 milhões para o segmentoPresidente anuncia a liberação de R$ 125 milhões para o segmento

Participação destacada
de parlamentares

Produtores nordestinos de cana foram àProdutores nordestinos de cana foram à
AFCP agradecer à presidente DilmaAFCP agradecer à presidente Dilma

Produtores nordestinos de cana foram à
AFCP agradecer à presidente Dilma

Alexandre (pres. da Unida e AFCP)
com o deputado Pedro Eugênio (PT-PE)
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A saga dos produtores nordestinos 
de cana pela subvenção 
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Diretoria assume com missão
de ampliar e avançar nas conquistas 

Dirigentes da Unida: Gerson Carneiro Leão (PE), José Amado (SE), Renato Lima (RN), Dirigentes da Unida: Gerson Carneiro Leão (PE), José Amado (SE), Renato Lima (RN), 
Alexandre Andrade Lima (Pres.), Jorge Medeiros (BA), Murilo Paraíso (PB) e Lourenço Lopes (AL)Alexandre Andrade Lima (Pres.), Jorge Medeiros (BA), Murilo Paraíso (PB) e Lourenço Lopes (AL)
Dirigentes da Unida: Gerson Carneiro Leão (PE), José Amado (SE), Renato Lima (RN), 
Alexandre Andrade Lima (Pres.), Jorge Medeiros (BA), Murilo Paraíso (PB) e Lourenço Lopes (AL)

Ações para reduzir os efeitos da seca
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Que o presidente da Unida, Alexandre Andrade Lima, foi 

sabatinado pela equipe econômica do governo federal para 

convencê-la sobre a necessidade da subvenção de R$ 12 

para o produtor nordestino?

? - ? - ? - ? - ? - ? - ?

Que o governo de Pernambuco lançou o Programa Terra 

Pronta Cana de Açúcar mais uma vez, para beneficiar 12 mil 

pequenos fornecedores de cana, através da distribuição 

gratuita de fertilizantes?

? - ? - ? - ? - ? - ? - ?

Que a presidenta da República Dilma Rousselff esteve dia 20 

de maio na AFCP, para anunciar a liberação da subvenção 

econômica ao setor, além de prometer ajuda ao setor 

canavieiro do Nordeste?

Você sabia
Começar a observar o 

ataque de pragas nos 

canaviais, a exemplo da 

broca comum que diminui 

sensivelmente o rendimento 

industrial.

Combater as ervas daninhas, 

principalmente nesta época 

da chegada das chuvas. A 

Cooperativa (COAF) dispõe 

de excelentes produtos 

herbicidas e inseticidas para 

o seu canavial.

É tempo de
MÊS VALOR (KG)

PREÇO BRUTO
DA (T) CANA
PADRÃO - R$

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR)
– PERNAMBUCO –

SET/2012 0,5233 62,27

AFCP: Pelo justo pagamento
da cana pela qualidade 

30 ANOS

* Cana com 119,0063kg ATR por Tonelada Cana

OUT/2012 0,5106 60,76

NOV/2012 0,5059 62,20

DEZ/2012 0,5104 60,74

JAN/2013 0,5082 60,47

FEV/2013 0,5103 60,72

MAR/2013 0,5259 62,58

ABR/2013 0,5262 62,62

MAI/2013 0,53396 64,21

Paulo Geovanni, vice-presidente
e diretor-técnico da AFCP

Sistema de pagamento
da cana em Pernambuco

HISTÓRICO


