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Fornecedores de cana estão de luto 
com esta perda irreparável

AFCP prepara 3ª Feira 
de Negócio do Setor 

Canavieiro do NE

Produtores conquistam 
subvenção no valor de 

R$ 170 milhões

Consternados com a prematura partida do grande 
amigo e estadista, Eduardo Henrique Acioly 

Campos, a Gazeta Pernambucana publica nesta 
edição um caderno especial sobre a relação do setor 

canavieiro estadual com o presidenciável e ex-
governador de Pernambuco, quando esteve à frente 

do Palácio do Campo das Princesas.

Fornecedores de PE 
entregam propostas a 
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O poder público tem um papel in-
dispensável no soerguimento do setor 
canavieiro em Pernambuco, que passa 
por uma crise acentuada, assim como 
nos demais estados nordestinos e no 
Brasil de forma geral. A responsabi-
lidade das instituições públicas está 
associada à respectiva função pela 
manutenção e desenvolvimento so-
cial e econômico da sociedade. Assim, 
as populações inseridas nas áreas de 
abrangência da cadeia produtiva esta-
dual da cana-de-açúcar, a exemplo da 
Zona da Mata, formada predominante-
mente por agricultores e trabalhadores 
da classe, merecem receber pleno em-
penho dos gestores públicos, a fim de 
auxiliarem no restabelecimento desta 
relevante cultura socioeconômica da 
região. Por esta razão, candidatos aos 
cargos eletivos deste ano, às vagas de 
presidente da República, ao Senado, à 
Câmara dos Deputados, ao Governo Es-
tadual e ao Legislativo Estadual, devem 
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em candidatos que se comprometam 
verdadeiramente com a classe canaviei-
ra. É indispensável que os integrantes 
do segmento, os quais hoje vivem em 
dificuldades por conta da crise que recai 
sobre o setor, por falta justamente das 
políticas públicas de valorização à cul-
tura, apoiem políticos ligados ao nosso 
setor agroindustrial, ou votem em can-
didatos que, mesmo sem vínculo, têm 
atuado em defesa da classe, a fim de 
atenuar a situação contemporânea. 

Logo, a eleição que se aproxima é o 
momento ideal para mostrarmos a nossa 
indignação diante do atual cenário, mas 
é ainda mais importante mostrarmos a 
nossa força política e organizativa, ele-
gendo candidatos, de presidente do Bra-
sil a deputados estaduais, que se com-
prometem com a nossa causa. Ou seja, 
políticos que ajudarão o setor sucroener-
gético, assumindo as tais esperadas po-
líticas públicas para tirar o setor de uma 
das maiores crises já enfrentadas.

Eleições e o setor canavieiro

ExpEdiEntE

Editorial

expor propostas comprometidas com o 
setor sucroenergético, de modo a garantir 
a saída da crise em que se encontram as 
usinas, com efeitos maiores na base desta 
cadeira agroindustrial, formada por cana-
vieiros e trabalhadores da cana. 

A principal de todas as medidas deve 
começar pelo restabelecimento da políti-
ca nacional de combustível, onde o etanol 
volte a receber a atenção merecida e ne-
cessária dos governantes no âmbito fede-
ral, mas também que receba prioridade por 
parte dos políticos das estâncias estaduais, 
com o necessário incentivo fiscal, além de 
outras ações pertinentes à evolução do 
setor sucroenergético. Em Pernambuco, 
por exemplo, os candidatos a governador 
já receberam as reivindicações da classe 
canavieira, articulada pela Associação dos 
Fornecedores e o Sindicato dos Cultivado-
res de Cana do Estado (AFCP/Sindicape). 

Portanto, é o momento de todos forne-
cedores e plantadores de cana, bem como 
os trabalhadores do setor, priorizarem votar 

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

O deputado estadual Aloisio Lessa 
(PSB) entregou um abaixo-assinado no 
gabinete do governador João Lyra, em 
maio, com a assinatura dele e de mais 
36 deputados estaduais, reivindicando a 
reabertura das usinas Cruangi e Pumaty. 
O documento foi organizado pela 
Associação dos Fornecedores (AFCP) e pelo 
Sindicato dos Cultivadores (Sindicape).

O presidente da AFCP e Unida, Alexandre 
Andrade Lima, não contava, mas foi 
surpreendido com homenagem que recebeu 
do setor canavieiro baiano e do NE, em 
junho, na Bahia, entregue pelo deputado 
federal Amauri Teixeira (PT-BA). Ele se 
preparava para homenagear o referido 
parlamentar pelos serviços prestados em 
defesa do setor canavieiro.  

Aconteceu
deputados querem usinas reabertas

Homenagens mútuas na Bahia
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Pelo terceiro ano consecutivo, a única fei-
ra nordestina de negócios para o setor cana-
vieiro (Norcana), será realizada no Recife, na 
Associação dos Fornecedores de Cana de Per-
nambuco (AFCP). O evento, que tem sido rea-
lizado sempre no mês de setembro, já consta 
no calendário das principais feiras agrícolas 
da Região. A Norcana visa contribuir para bai-
xar os custos de produção do agricultor, com 
a comercialização de insumos, fertilizantes, 
utensílios, máquinas e outros produtos do 
gênero, a preços mais competitivos do que o 
praticado geralmente no mercado. 

Cerca de mil fornecedores e plantado-
res de cana dos principais estados nordes-
tinos produtores devem participar durante 
os dias do evento. “Em função da grave crise 
que assola o setor, estima-se uma movimen-
tação financeira menor, porém não muito. 
A expectativa da organização é de que seja 
negociado em produtos e máquinas cerca de 
R$ 2 milhões”, diz o gerente Comercial da Co-
operativa do Agronegócio da AFCP, Hermano 
Wanderley – um dos organizadores da tercei-
ra edição da Norcana. 

A Feira manterá o formato das edições 
anteriores. Haverá um salão de stands com 
as indústrias e representantes comerciais 
dos principais produtos e máquinas voltados 
ao setor canavieiro. “O agricultor terá um lo-
cal atrativo de negócios e diálogos para eles, 
mas também entre os nossos parceiros, in-
dustriais, órgãos de classe e autoridades do 
setor privado e público ligados ao segmento 
regional”, fala Alexandre Andrade Lima, pre-
sidente da AFCP.  

Também será mantido um ciclo de pales-
tras técnicas e especializadas corresponden-
tes ao interesse da classe, como aconteceu 
nas primeiras edições da Feira. Vale ressaltar 
que a Norcana visa promover também tec-
nologias e o intercâmbio de informações so-

Norcana se consolida como Feira Regional da Cana

bre ações e manejo nos canaviais. A abertura 
da Feira fica sob o comando do agrônomo e 
professor da Universidade de SP, Marcos Fava 
Neves. O docente falará sobre os desafios e 
oportunidades do setor sucroenergético nor-
destino. Dentre as palestras já confirmadas, 
destaca-se o tema das condições climáticas 
para os próximos meses, ministrada por Fran-
cis Lacerda, meteorologista do Instituto Agro-
nômico de Pernambuco. 

Em relação as tecnologias inéditas ex-
postas na 3ª Norcana. A Usina Olho D’agua 
apresentará uma nova máquina capaz de re-
alizar o corte da cana em áreas com declive. 
A Feira conta com o patrocínio da Folha de 
Pernambuco, DaFonte, Newholland, Fertine, 
Newfarm, Ubyfol, Dow AgroSciences. Até 
fechamento desta matéria, outros parceiros 
estavam para ser confirmados como patroci-
nadores da Feira de Negócios.

Na última edição, preços diferenciados, palestras e inovações chamaram a atenção do público, a exemplo da 
Atrevida – máquina capaz de fazer o corte da cana em difíceis locais – anunciada por Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP, durante a abertura da Norcana

Coaf CredenCiada do BBagro  
A Cooperativa do Agronegócio dos For-

necedores de Cana (Coaf ) conta com mais 
uma linha de crédito aos produtores rurais 
para aquisição de insumos, fertilizantes e 
outros produtos agrícolas. A Coaf agora é 
a nova credenciada do BB Agro, do Banco 
do Brasil, oportunizando maior crédito e 
facilidade no pagamento. O BB Agro é um 
tipo de financiamento onde o agricultor 
pode custear suas necessidades para tratar 
do campo. “Após firmar o financiamento 
na unidade bancária basta procurar a Coo-
perativa, que é vinculada à Associação dos 
Fornecedores de Cana do Estado”, conta o 
gerente Comercial da Coaf, Hermano Wan-
derley. A Cooperativa do Agronegócio dos 
Fornecedores de Cana fica situada na Ave-
nida Mascarenhas de Moras, 2028, Imbiri-
beira – Recife.

3ª edição do evento comercial exclusivo para os canavieiros nordestinos será realizada nos dias 
16,17 e 18 de setembro, na sede da AFCP
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Pela quinta vez consecutiva, o governo 
federal sanciona uma subvenção econômica 
para o setor canavieiro da Região Nordeste. 
A ação tem como objetivo a equalização do 
custo de produção da cana dentro do territó-
rio nacional. O custo é maior no Nordeste em 
comparação ao Centro-sul. O valor do benefí-
cio nas três primeiras edições do programa foi 
de R$ 5 por tonelada de cana, limitada a 10 mil 
toneladas. Desde o ano passado, em função 
da grave seca que assolou as plantações da 
região, a subvenção passou para R$ 12, a fim 
de atenuar ainda os efeitos da maior estiagem 
dos últimos 50 anos no NE. Serão investidos, 
este ano, R$ 170 milhões para 23 mil canaviei-
ros, que forneceram cana às usinas da região 
na safra 2012/13 – período crítico dos efeitos 
da seca que começou em 2011. 

A autorização da nova subvenção foi pu-
blicada no Diário Oficial da União, no mês de 
junho, depois que a presidente Dilma Rous-
seff sancionou a Lei 12.999/14. A legislação 
é originária da Medida Provisória 635. No 
entanto, a liberação do benefício depende 
também de outros documentos legais. São 
eles: o Decreto presidencial, a publicação da 
fonte de recurso para o referido pagamen-
to, e, por fim, o regulamento dos procedi-
mentos para inscrição dos participantes e o 
pagamento do benefício pela Companhia 
Nacional de Abastecimento – autarquia fe-
deral responsável pela ação. Os termos que 
comporão o Decreto já foram tratados com 
a União Nordestina dos Produtores de Cana 
(Unida). O encontro foi realizado em Brasí-
lia, em julho, no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Sobre a fonte de 
recurso do pagamento, o presidente da Uni-
da, Alexandre Andrade Lima, havia tratado 
antes com outros interlocutores do governo. 
“Ficou acertado que os R$ 170 mi serão au-
torizados por meio de Medida Provisória do 

governo”, conta o dirigente. Ele explica que 
por se tratar de MP do governo, a medida 
entra no Congresso Nacional, com força de 
lei, antes mesmo da votação, possibilitando 
início imediato dos pagamentos. 

A única pendência é a confecção do regu-
lamento de pagamento. Depois dele começa 
a liberação da subvenção. Lima explica que 
este processo é menos complexo que a ela-
boração do decreto presidencial e a fonte de 
recurso. “Avalio que tudo deve ser concluído 
antes da eleição de outubro”.

formulários
Somente receberão a nova subvenção os 

produtores que preencherem o formulário 
do programa em questão. O documento já 
está disponível nas usinas onde cada agri-
cultor forneceu a cana na safra 2012/2013. 
O produtor deve preencher e assinar o for-
mulário, que fica com as usinas, sendo enca-
minhados depois à Associação dos Fornece-

Em reunião no Mapa, Alexandre Lima e outros diretores da União Nordestina dos Produtores de Cana

dores (AFCP) e ao Sindicato dos Cultivadores 
(Sindicape). Estas entidades de classe, por 
sua vez, encaminharão tudo à Companhia 
Nacional de Abastecimento. Basta depois 
aguardar o começo dos pagamentos, acom-
panhando a lista de beneficiados no site da 
AFCP (http://www.afcp.com.br). Lembrando 
que as entidades não cobrarão aos associa-
dos por este trabalhos.

suBvenção 2011-2012
O prazo final para o recebimento da sub-

venção referente à safra 2011/12 segue até o 
final do ano, conforme previsto na respectiva 
lei. O saque deve ser efetuado em qualquer 
unidade do Banco do Brasil. Já os produtores 
que não sacaram o benefício na data progra-
mada anteriormente, devem solicitar à Asso-
ciação dos Fornecedores de Cana de Pernam-
buco que seja requerido ao governo federal 
o reenvio do benefício. Uma nova data será 
agendada e divulgada no site da AFCP.

Governo federal autoriza nova subvenção no valor 
de R$ 170 milhões
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na Comissão da mP 635
Tudo iniciou em 8 de abril, na Comissão 

Parlamentar Mista da Medida Provisória 
635. O presidente da Unida, na condição 
de orador, participou da Audiência Pública 
da MP, justificando a necessidade de inserir 
ao texto original uma emenda, com o obje-
tivo de incluir a subvenção para os produ-
tores nordestinos de cana, vítimas também 
da forte seca. Dias depois, o relator da MP, o 
deputado Givaldo Carimbão (PROS-AL) fa-
lou em um evento na cidade de Penedo/AL 
que iria incluir a emenda, o que realmente 
fez. Todavia, muito tempo passou até a vo-
tação do novo texto pelos parlamentares 
da Comissão. O novo relatório só foi apro-
vado em 12 de maio, devido a adiamentos 
e o pedido de vista feito pelo deputado 
Manoel Junior (PMDB-PB). Contudo, a nova 
subvenção foi aprovada, graças ao empe-
nho de Carimbão e outros parlamentares, 
seguindo para outra difícil etapa: a votação 
no Plenário da Câmara dos Deputados.  

Conquistada etapa por etapa até a sanção de Dilma

na Câmara dos dePutados
Por muito pouco o trabalho realizado até 

então em torno da aprovação da subvenção 
não cairá por terra, se não fosse o comprome-
timento de outro deputado federal em defesa 
do setor canavieiro nordestino. Dessa vez foi 
Pedro Eugênio (PT-PE). Na hora da votação da 
MP 635, pela Câmara Federal, em 20 de maio, 
o parlamentar evitou com que o artigo da 
MP sobre a subvenção fosse rejeitado antes 
mesmo de ser votado. A razão da exclusão era 
porque os deputados estavam retirando ar-
tigos que pudessem caracterizar texto estra-
nho ao teor original da MP. O tema da MP era 
a ampliação do benefício do programa Garan-
tia à Safra. Por isso, queriam retirar os artigos 
10 e 11 sobre a subvenção da cana. Assim, evi-
tando o pior, o deputado Eugênio se articulou 
com o presidente da Câmara, Henrique Alves, 
fazendo um recurso para defender a manu-
tenção dos artigos na Tribuna da Casa. Com 
a ação, ele convenceu os deputados sobre a 
pertinência do subsídio, por se tratar de igual 
ação a atenuar os efeitos da seca na agricul-
tura nordestina. Alves encaminhou o recurso 
para votação, sendo aprovado por todos. 

no senado federal 
Uma semana depois do risco, em 28 de 

maio, a subvenção foi apreciada no Senado. O 
político de destaque, favorável ao pleito, foi o 
presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-
-AL). Além da votação bem sucedida, o par-
lamentar evitou um problema maior: a perda 
de validade de toda a MP 635 – isso ocorre 
quando a MP não é votada no prazo regimen-
tal, que é contado já a partir da Comissão Par-
lamentar. O prazo terminava em 2 de junho, 
numa segunda-feira. Sendo que as sessões 
deliberativas do Senado só ocorrem geral-
mente nas terças-feiras. Além disso, a Casa 
costuma votar projetos vindo da Câmara, com 
prazo mínimo de recebê-los com até 15 dias 
antes de caducar, o que não ocorreu com a 
MP 635. Logo, o risco dela perder a validade 
era real, assim como a subvenção, mas Renan 
evitou que o pior acontecesse. Ele cumpriu 
ainda um papel único na sensibilização da 
presidente Dilma sobre o tema, haja vista que 
após todo o esforço, a subvenção podia ainda 
ser vetada pela gestora.

Embora seja a quinta subvenção consecutiva sancionada pelo governo federal, o benefício 
concedido aos canavieiros nordestinos tem sido conquistado, através de muita união e empenho 

dos órgãos da classe, liderados pela União Nordestina dos Produtores de Cana, a qual é 
comandada por Alexandre Lima, dirigente que preside também a Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco. Porém, sem a contribuição dos parlamentares, alguns em destaque, 

não seria possível comemorar o feito. A subvenção foi sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff, no dia 20/07, por meio da Lei 12.999.
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Associação dos Fornecedores (AFCP), Sindicato dos Cultivadores (Sindicape) e o ex-governador  
Eduardo Campos mantinham diálogo em busca de soluções para o segmento canavieiro em Pernambuco

Enquanto presidenciável, o 
ex-governador Eduardo Cam-
pos propunha uma redefinição 
urgente e necessária da políti-
ca de combustível no Brasil. O 
foco dele era a atenção voltada 
à valorização ao etanol, porque 
sabia das potencialidades des-
sa matriz energética diante das 
outras. Por isto, vinha defen-
dendo políticas específicas para 
o segmento sucroenergético, 
a fim de desenvolver o Brasil e 
estancar a crise atual em que 
vive setores estatais, como a 
Petrobras, e o setor da cana, por 
falta de políticas claras. Eduardo 
buscava soluções para evitar o  
fechamento de usinas, rebaixar 
os altos custos de produção da 
cana e estabilizar o preço do 
produto e etc. 

Contudo, não era de hoje, en-
quanto candidato ao Palácio do 
Planalto, que ele tinha um olhar 
atento ao setor da cana-de-açú-
car. Natural de um Estado que 
nasceu e se desenvolveu em fun-
ção do cultivo da cana, que é o 
caso de Pernambuco, o ex-gover-
nador mantinha um olhar sensí-
vel e um diálogo aberto, quando 
possível, com o setor canavieiro 
nos anos em que esteve à frente 
do Palácio do Campo das Prince-
sas – sede do governo do Estado. 
Com sensibilidade e atitude polí-

tica, já desenvolvia iniciativas em 
defesa da manutenção da cadeia 
produtiva da cana. 

Dentro dessa visão, ele pas-
sou a incentivar a produção ca-
navieira: criou o programa anual 
de distribuição gratuita de ferti-
lizantes para o agricultor, volta-
do ao incremento produtivo; no 
pico da última seca, criou a po-
lítica de ração animal à base de 
cana, para salvar o gado faminto 
e possibilitar a comercialização 
da cana por preço melhor do que 
o pago nas usinas. 

Foi ainda um dos principais 
políticos responsáveis por reduzir 

o custo de produção do canaviei-
ro nordestino, devido ao funda-
mental apoio junto ao governo 
federal no sentido de sensibilizar 
o presidente Lula a implementar 
o programa de subvenção para a 
classe, que continua no governo 
Dilma. E, junto com o setor cana-
vieiro, diante da última seca, Edu-
ardo vinha trabalhando, desde 
então, na perspectiva de criar um 
plano específico para o soergui-
mento da produção no Estado. 

Dentro desse contexto, uma 
das últimas iniciativas políticas 
anunciadas pelo gestor, em mar-
ço deste ano, na cidade de Nazaré 

Gregório Maranhão (consultor do setor sucroenergético), Alexandre Andrade Lima (pres. da AFCP), Gerson Carneiro Leão (pres. do Sindicape), Júlio Zoé (ex-presidente do Instituto Agronômico de PE),                   Deputado estadual Aloísio Lessa (PSB) e Eduardo Campos (ex-governador de PE)

Em Araripina, no final de 2012, Eduardo Campos lança o programa de ração animal 
à base de cana
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Associação dos Fornecedores (AFCP), Sindicato dos Cultivadores (Sindicape) e o ex-governador  
Eduardo Campos mantinham diálogo em busca de soluções para o segmento canavieiro em Pernambuco

da Mata, antes de deixar o gover-
no pernambucano, foi prometer 
a reabertura das usinas Cruangi e 
Pumaty na Zona da Mata Norte e 
Sul, por meio de cooperativas de 
fornecedores independentes de 
cana – compromisso não assumi-
do pelo gestor que o sucedeu.  

“É preciso coragem para mu-
dar”, essa foi uma das últimas 
falas do ex-governador de PE, 
enquanto candidato à presidente 
da República, em entrevista ao 

Jornal Nacional, quando dizia “Eu 
quero representar o seu sonho e 
seu desejo de um Brasil melhor”. 
Eduardo falou isto um dia antes 
do fatídico acidente aéreo que o 
vitimou, no dia 13 de agosto, em 
Santos (SP). Toda a classe sucroe-
nergética está de luto com a per-
da irreparável do grande amigo 
dos canavieiros pernambucanos 
e do estadista que foi Eduardo 
Henrique Acioly Campos. Deixará 
saudades. Descanse em Paz!

Diante dos efeitos da seca 
nos canaviais do Estado, em 
maio de 2013, iniciou-se com o 
apoio de Eduardo Campos e da 
Assembleia Legislativa, uma arti-
culação e estudos técnicos com 

Um plano de recuperação dos canaviais pernambucanos
vista a implementar um plano 
estratégico de enfrentamento 
da crise e manutenção do setor. 
O então governador recebeu os 
produtores de cana que mostra-
ram um projeto a fim de soerguer 

o segmento. O gestor apoiou o 
andamento da Comissão Especial 
Sucroalcooleira da Assembleia 
Legislativa, criada para tratar do 
assunto. E também criou uma 
comissão de secretários estadu-
ais para analisar a viabilidade e a 
implementação do projeto apre-
sentado pela Associação dos For-
necedores (AFCP) e do Sindicado 
dos Cultivadores (Sindicape). O 
projeto era chamado de Progra-
ma de Recomposição da Ativi-
dade Canavieira, elaborado pelo 
consultor do setor sucroenergéti-
co, Gregório Maranhão. 

O Programa consistia na dis-
tribuição gratuita de sementes 
da cana para o replantio de áreas 
atingidas pela seca, e a entrega 

de herbicidas e de fertilizantes. 
Em relação à distribuição de 
adubo, o governador já vinha 
atendendo o pleito desde 2009, 
para os pequenos agricultores, 
quando criou o Programa Terra 
Pronta Cana-de-açúcar. Em mé-
dia, a cada ano, era investido R$ 
4 milhões na aquisição do adubo. 
“Eduardo era um homem públi-
co e sensível às necessidades de 
quem vive da terra”, conta Ale-
xandre Andrade Lima, presiden-
te da AFCP. O dirigente lembra 
que na época não foi possível 
implantar as outras ações, mas 
o governador sempre sinalizava 
que, quando possível, adotaria 
mais medidas em prol da ativida-
de canavieira estadual.

Na AFCP, em maio de 2013, Eduardo Campos, Dilma Rousseff e Alexandre Andrade Lima

Gregório Maranhão (consultor do setor sucroenergético), Alexandre Andrade Lima (pres. da AFCP), Gerson Carneiro Leão (pres. do Sindicape), Júlio Zoé (ex-presidente do Instituto Agronômico de PE),                   Deputado estadual Aloísio Lessa (PSB) e Eduardo Campos (ex-governador de PE)

Em 2013, Paulo Geovanni, vice-presidente e diretor do Departamento Técnico da AFCP, 
recebendo parte do abudo para o pequeno produtor de cana, do programa Terra Pronta, 
criado por Eduardo Campos
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O governador de Pernambuco, Eduar-
do Campos, em 8 de março deste ano, em 
Nazaré da Mata, reuniu-se com políticos 
e fornecedores de cana da Zona da Mata. 
Também participaram do encontro o ex-
-ministro da Integração, Fernando Bezerra 
Coelho, e o então secretário estadual da Fa-
zenda, Paulo Câmara. Na ocasião, Eduardo 
anunciou a reabertura de duas usinas no 
Estado: Pumaty (Palmares) e Cruangi (Tim-
baúba), fechadas em 2012 e 2013 respecti-
vamente. O melhor ainda estava por vir. Ele 
informou que a reabertura das unidades se 
daria por conta dos fornecedores de cana, 
através de cooperativas. A ação agradou de-
mais a classe que logo começou a tratar das 
questões pertinentes e legais. 

“A comemoração foi grande e intensa 
frente à novidade apresentada por Edu-
ardo”, comenta Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP, lembrando de que o 
governador sempre sinalizava que apoiaria 
o setor quando possível fosse. O dirigente 
lembrou que a iniciativa do gestor foi resul-
tado de um projeto que vinha sendo deba-
tido entre os canavieiros e o governo desde 
o ano do fechamento das duas usinas. Em 
acordo com o governador, definiu-se que 
as usinas funcionariam através do modelo 
de cooperativismo. Assim, os produtores 
de cana iriam gerir as usinas por tal meca-
nismo. No caso da Cruangi, a administração 

Eduardo Campos anuncia a reabertura de usinas 
por cooperativas de produtores de cana

Em março de 2013, na cidade de Palmares, o governador Eduardo Campos anuncia aos políticos e canavieiros a intenção da reabertura das usinas Pumaty e Cruangi na Zona da Mata

seria feita somente pelos canavieiros. Em 
relação à Pumaty, a gestão seria realizada 
de forma compartilhada com os atuais pro-
prietários da empresa.  

Na prática, conforme acordado com to-
dos (governo, produtores de cana e indus-
triais), ficou definido que as cooperativas 
arrendariam as usinas para os produtores 
de cana retomarem a produção delas. O re-
curso para o arrendamento viria do Estado, 
como previsto por Eduardo. Além disso, os 
canavieiros também receberiam ajuda para 
fazerem os tratos culturais das lavouras, ob-
jetivando estimular a produção até o come-
ço da moagem deste ano. 

O investimento para os arrendamentos 
das usinas foi estimado em torno de R$ 30 
milhões. O recurso já era previsto para en-
trar no orçamento do Estado para ser apli-
cado em um programa de incentivo aos pe-
quenos e médios produtores de cana, que 
sofreram com a maior seca dos últimos 50 
anos. Todavia, o governador junto com os 
órgãos de classe dos canavieiros decidiram 
investir o recurso de forma inovadora. De 
acordo com estudos da Associação dos For-
necedores de Cana de Pernambuco (AFCP) 
e do Sindicato dos Cultivadores de Cana do 
Estado (Sindicape), o dinheiro investido re-
tornaria em três anos para o Estado, através 
dos impostos gerados com a volta da ativi-
dade das unidades, somado aos  empregos 

gerados com a iniciativa pública, aquecen-
do ainda o comércio. 

Com o funcionamento das usinas atra-
vés do modelo das cooperativas, os cana-
vieiros agregariam valor a sua matéria pri-
ma. Isso porque os agricultores passariam 
a receber pela cana fornecida para a usina, 
mas também pelo açúcar e pelo etanol fa-
bricado por ela. A iniciativa do governador 
foi considerada pelo setor como uma das 
melhores políticas públicas da história vol-
tada para os canavieiros. Era assim avaliada 
pois ultrapassava a racionalidade de investir 
somente no campo, mas visava criar proces-
sos com que o agricultor ainda empreendes-
se na indústria, e de modo mais moderno e 
rentável, fortalecendo toda a cadeia produ-
tiva sucroenergética, e, consequentemente, 
toda a região da Zona da Mata.

“Na época do anuncio feito por Eduardo 
Campos em março, na cidade de Nazaré da 
Mata, a previsão da maioria dos envolvidos 
era a de que as usinas Pumaty e Cruangi vol-
tassem a funcionar em setembro desde ano”, 
conta Lima. Mas, após a sua saída do gover-
no para concorrer à presidência da Repúbli-
ca, muita coisa mudou infelizmente. O novo 
gestor de Pernambuco não deu andamento 
aos desejos do inesquecível governador de 
Pernambuco Eduardo Campos, prejudican-
do a produção de cana-de-açúcar e seus 
produtores independentes no Estado.
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Gerson Carneiro Leão (pres. Sindicape) e o ex-governador Eduardo Campos

Gerson e Alexandre Andrade Lima (pres. AFCP) lamentam 
morte do ex-governador

A relação do ex-governador Eduardo 
Campos com o segmento canavieiro tem 
longa data em Pernambuco. Ela é ainda 
maior quando analisada a ligação do seu 
avô Miguel Arraes com Gerson Carneiro 
Leão, presidente do Sindicato dos Cultiva-
dores de Cana de Pernambuco (Sindicape). 
Eles nutriam uma longa amizade, que, na-
turalmente, foi incorporada também pelo 
seu neto. “Gersão”! Era assim que Eduardo 
chamava Gerson. O carinho era quase que 
familiar, antes mesmo dele virar governa-
dor. Depois de se tornar gestor do Estado, 
o cenário não mudou porque Eduardo fa-
zia questão de mostrar o carinho com o 
dirigente canavieiro, bem como com os 
pleitos em defesa da manutenção da cul-
tura da cana. Um desses exemplos marcan-
tes aconteceu em março de 2007– poucos 
meses após assumir o comando do Palácio 
do Campo das Princesas. Eduardo fez ques-
tão de ir prestigiar a cerimônia de posse de 
Gerson, que voltava a presidir o Sindicape. 
Na verdade, foi Eduardo governador quem 
empossou o amigo e importante líder do 
setor canavieiro estadual.

“Me sinto feliz em estar presente ao 
lado de Gerson neste oportuno momento 
em que ele ascende novamente à presi-
dência da Entidade de Classe, que congre-
ga os plantadores de cana”, disse Campos 
na cerimônia, conforme aponta o livro de 
ata de posse. O recém-governador tam-
bém aproveitou para lembrar da amizade 
sólida entre eles, originária dos tempos em 
que o seu avô era o governador e manti-
nha grande aproximação com o setor, 
principalmente, das muitas idas ao Palácio 
do Governo para junto com Arraes fazer o 
exame e a apreciação especialmente, da 
realidade da lavoura do Estado.

 “O atual discurso do Eduardo presi-
denciável sobre a valorização do etanol 
enquanto uma política pública nacional 
necessária ao desenvolvimento do Brasil 
tem raízes no seu passado junto com o se-
tor canavieiro”, infere o presidente do Sin-
dicape ao lembrar do discurso feito pelo 
próprio governador na sua posse da enti-
dade de classe em 2007. Conforme trans-
crito na ata de posse, o dirigente resgata a 
fala do governador em que dizia: no plano 
econômico, o mercado internacional abria 
amplos espaços para oferta da energia de 

Eduardo com DNA de uma família conhecedora  
e ligada ao campo

O ex-governador foi quem empossou Gerson no comando do Sindicape

biocombustível, gerada pelo álcool. Logo, 
Campos enfatizou a participação do Esta-
do no cenário brasileiro e mundial como 
produtor do etanol, oferecendo renovadas 
perspectivas para economia regional, ora 
estimulada para fazer face à procura da 
energia renovável e não poluente repre-
sentada pelo biocombustível, no contexto 
da globalização.

“Consolidando a parceria com o setor 
canavieiro, o jovem governador se dirigiu 
então as lideranças do setor canavieiro per-
nambucano e garantiu a todos que o seu 
Governo se manteria presente e atento a 
todas iniciativas internas e externas que se 
voltam para o crescimento da produção do 
álcool, podendo a classe confiar em sua ges-
tão que se dispõe ao mais largo apoio, pois 
como se sabe, novas riquezas ora se somam 
a economia regional” lembra emocionado 
Gerson Carneiro Leão ao comentar sobre o 
triste acidente que vitimou Eduardo. O di-
rigente desabafa que um político jovem e 
inteligente como ele vai demorar e muito a 
aparecer em Pernambuco e no Brasil.

A análise feita por Gerson sobre a gran-
deza de Eduardo é compartilhada por 
Alexandre Andrade Lima, presidente da 
Associação dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco (AFCP) e da União Nordestina 

dos Produtores de Cana (Unida). “O nosso 
ex-governador tinha a visão de um exímio 
político e de um habilidoso empreende-
dor, além de ter coragem para dizer e para 
fazer as coisas que planejava junto com os 
setores e pessoas em que confiava”, afirma 
Lima. O dirigente acrescenta finalizando 
que, por esta condição, Eduardo defendia 
uma nova política nacional de combustível 
em sintonia com o potencial do etanol bra-
sileiro à base de cana, capaz de promover a 
necessária revolução energética de modo 
renovável, limpo e sustentável.
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Embora a nova legislação federal garanta 
a paralisação de processos judiciais por con-
ta de dívidas antigas dos produtores rurais, 
e estende os prazos para liquidação ou nova 
renegociação do débito, isso não ocorre de 
forma automática. É preciso formalizar a ade-
são para ter o benefício. A Associação dos For-
necedores de Cana de Pernambuco (AFCP) já 
começou a realizar os procedimentos legais 
dos associados, que devem procurar urgente-
mente o Departamento Jurídico da Entidade. 

Para suspender os processos de execução 
da dívida e os respectivos prazos processuais 
é obrigatório formalizar a solicitação de ade-
são, que é formulado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. “Deve procurar o Jurídico 
da AFCP aqueles produtores de cana que ti-
verem dívidas renegociadas e não quitadas, 
com base na Lei 9.138, de 29 de novembro 
de 1995”, conta Alexandre Andrade Lima, 
presidente do órgão. Esses débitos são mais 
conhecidos como dívidas securitizadas e as 
ao aparto da Resolução 2.471 do Conselho 
Monetário Nacional. 

O dirigente lembra que os autores das 
dívidas estão sofrendo processos de exe-
cução e os respectivos prazos processuais. 
Desse modo, a nova Lei 13.001 vem para 
dar outra chance de pagamento aos pro-
dutores dos municípios vinculados à Supe-
rintendência para o Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). 

Equipe jurídica da AFCP, formada pelos advogados Carlos Henrique, Manoel Jales e André Santiago

AFCP convoca associados para refinanciar  
antigas dívidas rurais

Unida se reúne com ministro para agilizar decreto e recurso
SUBVENÇÃO

O presidente da União Nordestina dos Pro-
dutores de Cana (Unida), Alexandre Andrade 
Lima se reuniu com o ministro da Agricultura, 
Nere Gueiler, no início de agosto, em Brasília, 
com o objetivo de tratar sobre a liberação do 
Decreto Presidencial da nova subvenção para 
o setor. O gestor se comprometeu com o plei-
to. Ele garantiu também que solicitará ao Mi-
nistério do Planejamento o começo imediato 
dos trâmites legais para autorizar a fonte de re-
curso do pagamento da subvenção. Ao todo, 
serão liberados R$ 170 milhões para 23 mil 
canavieiros do NE.  “Contamos que tudo este-
ja concluído até as eleições”, prevê Alexandre 
Andrade Lima, presidente da Unida.

Lei Federal 13.001, de 20 de junho de 2014, garante a suspensão do processo de execução e os 
respectivos prazos processuais referentes às dívidas rurais renegociadas com base na Lei 9.138/95

deClaração do Produtor 
Com base no texto do Decreto Presi-

dencial sobre a subvenção, que ainda será 
publicado, mas já foi bastante discutido 
entre o governo e a Unida durante todo 
o mês de julho e o começo de agosto, foi 
definido o modelo do formulário obriga-
tório para o produtor de cana preencher 
e assim poder receber o benefício. “O go-
verno fez muitas exigências, mas minimi-
zamos o possível”, diz Lima. Ele conta que 
o formulário já está nas usinas onde cada 
produtor forneceu na safra 2012-13. Só re-
cebe a nova subvenção quem preencher 
o formulário.  

isenção de liCenCiamento
Os produtores de cana e de outras cultu-

ras estão isentos do licenciamento de tratores 
e máquinas automotivas usadas no campo. 
O benefício consta na Medida Provisória 646, 
encaminhada ao Congresso Nacional pela 
presidente Dilma Rousseff em junho. A MP 
desobriga ainda o registro e o licenciamento 
de tratores e máquinas para o trânsito em via 
pública. A MP foi articulada pela Comissão da 
Frente Parlamentar da Agricultura, composta 
por parlamentares e órgãos de classe de várias 
culturas, dentre elas a Federação dos Planta-
dores de Cana do Brasil – entidade que traba-
lhou e muito em prol do pleito.

“Agradecemos a presidente Dilma Rous-
seff pela promulgação da lei, alterando ou-
tra legislação publicada recentemente, onde 
os benefícios apenas atendiam o produtor 
daquelas cidades classificadas como em si-
tuação de emergência pelo governo federal”, 
diz Lima. Tal lei excluía 30% dos produtores 

de cana de Pernambuco e do NE em geral. 
Com base nela, o canavieiro de Carpina seria 
atendido, enquanto o de Lagoa de Itaenga ex-
cluído, mesmo estando em cidades vizinhas. 
Desde 2013, a alteração da lei estava sendo 
negociada pelo presidente do Senado Renan 
Calheiros (PMDB-AL).
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A contribuição do presidente da Câma-
ra dos Deputados, Henrique Alves, durante 
o processo de aquisição da nova subvenção 
federal para os plantadores de cana nordes-
tino, bem como a atenção conferida a outros 
pleitos do setor, rendeu ao político a Comen-
da de Honra ao Mérito Canavieiro da Região. 
A honraria é conferida pela União Nordestina 
dos Produtores de Cana (Unida), com o obje-
tivo de prestigiar parlamentares que se desta-
caram em defender a manutenção do setor 
canavieiro. A entidade regional atendeu à 
solicitação da Associação dos Plantadores de 
Cana do Rio Grande do Norte (Asplan) – órgão 
de classe do mesmo Estado do parlamentar 
homenageado. A cerimônia foi realizada em 
julho, na fazenda Bom Jardim, em Goianinha, 
no interior potiguar. 

Houve um almoço em comemoração à 
premiação ofertada pela Unida e a Asplan/
RN. Vários parlamentares participaram do 
evento, assim como dirigentes das entidades 
da classe canavieira dos estados do Nordeste. 
O presidente da Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil, Paulo Leal, também pres-
tigiou à entrega da Comenda. O homenage-

Em Goianinha (RN), Alexandre Lima (pres. Unida) e Renato Lima (pres. Asplan) entregam Comenda a Eduardo Alves

Em Brasília, deputado Pedro Eugênio com Alexandre Lima

Unida e Asplan/RN homenageiam presidente  
da Câmara dos Deputados

Comenda será entregue a deputados federais de PE, AL e PB
O deputado federal pernambucano Pe-

dro Eugênio (PT-PE) foi peça fundamental 
para a conquista da nova subvenção para o 
setor canavieiro. Em junho, na hora da vota-
ção da Medida Provisória em que constava a 
subvenção, o político evitou com que fosse 
retirado do texto da MP o artigo que tratava 
do benefício. A ação permitiu a aprovação e o 
encaminhamento da subvenção nos trâmites 
seguintes até ser sancionada pela presidente 
Dilma. Por esta e outras razões, o parlamentar 
será contemplado com a Comenda de Honra 
ao Mérito Canavieiro. A cerimônia acontece 
no dia  16 de setembro, no auditório da AFCP, 

na abertura da Feira de Negócio dos Produto-
res Nordestinos de Cana (Norcana).  

Outro destaque foi o deputado federal 
Givaldo Carimbão (PROS-AL). O político foi 
relator da MP 635 e responsável pela inclu-
são da emenda referente à subvenção. Sem 
o respectivo apoio, dificilmente o pleito 
teria sido tão exitoso. Pelos serviços presta-
dos em prol dos canavieiros, o parlamentar 
receberá também a Comenda. Efraim Filho 
(DEM/PB) será o último político a receber 
este ano a homenagem, em razão da defe-
sa dos canavieiros. As cerimônias de entre-
gue ainda serão definidas.

ado, que é atual candidato ao governo do 
seu Estado, ficou bastante satisfeito com a 
iniciativa. “Essa singela inciativa, demonstra o 
nosso reconhecimento aos políticos que con-
tribuem para que logremos êxito em nossos 
pleitos a níveis estadual e federal”, diz Renato 
Lima, presidente da Asplan/RN. 

O presidente da Unida, Alexandre Andra-
de Lima, endossou as palavras do dirigente 
potiguar, reconhecendo o indispensável pa-

pel de Alves na conquista da subvenção a 
todos os canavieiros do Nordeste. O dirigente 
aproveitou para lembrar ainda do deputado 
baiano Amauri Teixeira (PT-BA), que, assim 
como Alves, destacou-se e recebeu a mesma 
Comenda de Honra ao Mérito Canavieiro. A 
cerimônia foi realizada em junho, no municí-
pio de Medeiros Freitas (BA), durante a inau-
guração da sede da Associação dos Plantado-
res de Cana do Extremo Sul da Bahia.



12 maio a agosto de 2014 – www.afcp.com.br

O primeiro candidato a receber a carta 
de reivindicações elaborada pela Associação 
dos Fornecedores (AFCP) e o Sindicato dos 
Cultivadores de Cana (Sindicape) foi Arman-
do Monteiro (PTB). O aspirante ao comando 
do Estado, o qual é conhecedor do setor ca-
navieiro, e, nos últimos anos, tem ajudado a 
classe enquanto senador, recebeu os dirigen-
tes em julho, no seu escritório político na Ilha 
do Leite (Recife). Cinco pontos foram apre-
sentados ao candidato pelos dirigentes das 
entidades de classe. O encontro, que deixou 
os participantes esperançosos, durou cerca 
de uma hora. Quando houver oportunidade, 
o setor canavieiro vai entregar a mesma carta 
de reivindicações ao candidato Paulo Câmara. 

Os aspirantes ao Palácio do Campo das 
Princesas têm pela frente uma tarefa árdua 
para soerguer o setor, visto que a cadeia su-
croenergética enfrenta uma das maiores 
crises da história a nível estadual e nacional. 
Ainda assim, o setor é um dos principais res-
ponsáveis pela composição do PIB de Per-
nambuco, correspondendo sozinho a 8%. 
“Eis a grande responsabilidade do novo ges-
tor com a classe, já que ela movimenta uma 
expressiva participação no desenvolvimento 
socioeconômico local, com foco na Zona da 
Mata”, frisou Alexandre Andrade Lima, presi-
dente da AFCP, ao apresentar a carta de rei-
vindicações a Armando Monteiro. 

Foram expostas cinco propostas objetivas. 
Três emergências e duas de médio prazo. A 
reabertura das usinas Cruangi e Pumaty, loca-
lizadas na Zona da Mata Norte e Sul respecti-
vamente, é uma das demandas principais de 
curto prazo. “Com o fechamento delas, respec-
tivamente, em 2012 e 2013, cerca de 8 mil em-
pregos diretos deixaram de existir na região”, 
pontuou Lima. A proposta consiste não na 
compra das usinas pelo Estado, mas sim que o 

 Candidatos ao governo recebem pleitos do setor

Armando Monteiro com dirigentes do setor canavieiro pernambucano e de outros estados do Nordeste

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

Poder Público possa arrendá-las para duas co-
operativas de canavieiros. A ação pode garan-
tir a volta do funcionamento dessas unidades 
industriais, e, consequentemente, a retomada 
da produção industrial e a geração de empre-
gos e impostos novamente, aquecendo ainda 
o comércio dessas localidades. 

Outra proposta emergencial defendida 
foi a imediata redução do ICMS para o eta-
nol combustível, produzido em Pernambuco. 
Hoje o tributo é de 25%, onerando o preço fi-
nal do produto para o consumidor nos postos 
de abastecimento. Esta política de incentivo 
fiscal, já tem sido realizada nos estados de São 
Paulo e em Minas Gerais, onde o tributo é de 
12% - menos da metade do cobrado em PE. 

“Essa política contribui diretamente com 
a cadeia sucroenergética, mas também com 
a população em geral, devido à comerciali-
zação do etanol com um preço menor. Além 
disso, a medida contribui com a natureza, pois 
vai estimular o consumo do combustível lim-
po e renovável, emitindo 90% de CO2 a me-
nos em relação à gasolina – combustível que 
é fóssil e não renovável”, diz Lima. A manuten-
ção e a ampliação do Programa Estadual de 
Apoio ao Pequeno Produtor, que consiste na 
distribuição de fertilizantes para o incremen-
to da produtividade agrícola dos canavieiros, 

também foi apresentada pelos representan-
tes do setor ao candidato.

Em relação aos pleitos de médio prazo, o 
setor canavieiro requereu que seja retomado 
estudos técnicos de dois projetos específicos: 
o Projeto Águas do Norte e o Polo Canavieiro 
do Sertão. O primeiro visa atenuar os efeitos 
do déficit hídrico da Zona da Mata Norte Per-
nambucana. Ele consiste na construção de 
micro bacias de acumulação, visando o uso 
múltiplo da água, permitindo o abastecimen-
to urbano, a piscicultura, o hortifrutigranjeiro 
e a cana irrigada. Já o segundo projeto con-
siste na retomada de estudos técnicos para 
viabilizar as plantações de cana ao longo do 
Canal Sertão PE, no Sertão do São Francisco. 

“A carta de reivindicações elaborada pela 
AFCP e o Sindicape, mesmo que muito curta, 
é bastante objetiva e direcionada, a fim de 
contribuir, se atendida pelo novo gestor, a 
atenuar a crise que afeta toda a agroindústria 
canavieira em Pernambuco, e, consequente-
mente, a maioria das cidades produtoras de 
cana, que convive com altas taxas de desem-
prego e demais problemas socioeconômicos 
ligados à acentuada decadência do setor su-
croenergético”, concluiu Lima quando finali-
zou a reunião com o candidato Armando, que 
se mostrou sensível ao pleito.

...procurar urgentemente o Departamento 
Jurídico da AFCP para que seja protocolada 
a concessão de refinanciamento das 
dívidas rurais com a União. Deve procurar 
os advogados apenas os associados 
que têm dívidas renegociadas e não 
quitadas, com base na Lei 9.138/95. 

É tempo do produtor se regularizar para 
poder usar fogo nos canaviais, como 
método de colheita, nos próximos meses de 
moagem. É preciso procurar o Departamento 
Técnico da AFCP. Estão sujeito a penalidades, 
conforme determina a lei ambiental, 
aqueles pegos sem a autorização.

Foi sancionada a Lei 13.001/14. Ela permite 
a suspensão do processo de execução 
e os respectivos prazos processuais 
referente às dívidas rurais renegociadas 
com base na Lei 9.138/95. Mas, não 
é automática, é preciso formalizar a 
adesão junto ao Jurídico da AFCP. 

Foi aprovada nova subvenção econômica 
federal para os produtores nordestinos 
de cana. Ao todo, serão liberados R$ 
170 milhões. Tem direito ao benefício 
quem forneceu cana para as usinas 
na safra 2012-13. Estima-se o início 
do pagamento antes das eleições. 

mÊs
SET/2013
OUT/2013
NOV/2013
DEz/2013
JAN/2014
FEV/2014
MAR/2014
ABR/2014
MAI/2014
JUN/2014
JUL/2014

VALOR (KG)
0,5522
0,5512
0,5387
0,5222
0,5263
0,5396 
0,5731
0,5800
0,5648
0,5581
0,5591

PREÇO BRUTO DA (T) 
CANA PADRÃO* R$

65,71
65,59
64,10
62,14
62,63
64,21
68,20
69,02
67,21
66,41
66,53

É tempo de... Você sabia? AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) 
– PERNAMBUCO –


