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COAF arrecada R$ 4 mi, 
amplia mix e distribui 

sobras com cooperados

Setor comemora decisão 
do STF contra proibição 

da queima da cana

Produtores continuam 
a saga em busca da 

subvenção econômica
3 87

Usina Agrocan/Pumaty moi 513 mil 
toneladas e fatura R$ 50 milhões

Os resultados do primeiro ano da experiência da cooperativa de fornecedores (Agrocan), que reativou a usina Pumaty 
na Zona da Mata Sul, são impressionantes. O modelo pode ser usado na Usina Cruangi.  Págs. 4 e 5
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A autorização do governo federal em 
aumentar de 25% para 27% a mistura do 
álcool anidro na gasolina é positiva, pois 
provocará a elevação de 9% na produção 
do anidro brasileiro. Contudo, tal incre-
mento é bom, neste momento, para as 
usinas do Centro-Sul do país, pois a safra 
iniciou a pouco tempo por lá, enquanto 
acaba no NE. Todavia, a elevação do anidro 
não trará nenhum resultado rápido para o 
setor dos produtores de cana nordestinos 
e do Brasil. Mas, a iniciativa governamental 
é bem-vista pelo segmento. Pois, a maior 
produção de anidro, associada a outros 
fatores, pode contribuir na elevação do 
preço da cana em safras futuras. 

Devido à medida governamental, 
mais cana será destinada à produção de 
anidro pelas usinas, logo, menos cana 
será destinada para fabricação de açúcar, 
implicando na redução gradual do forne-
cimento de açúcar no mercado externo, 
promovendo processualmente o aumen-

Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.028 | Imbiribeira | Recife/PE

Telefone: (81) 3316.0955
Site: www.afcp.com.br

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

Paulo Giovanni Tapety Reis
1º Vice-presidente

Frederico Pessoa de Queiroz
2 º Vice-presidente

Damião Gomes Pereira Filho | 1º Tesoureiro
Cristiano Correia de Oliveira Soares | Vice Tesoureiro

Felipe Neri Malta Lima | 1º Secretário
Benedito Tadeu Siqueira de Miranda | 2º Secretário

CONSELhO FISCAL
EFETIVOS:

jorge Luiz de Borba Campos
Luiz Alves da Silva

SUPLENTES:
Antônio Corrêa de Oliveira Filho

Alberto de Barros Luz Neto
Marcelo Araújo de Oliveira

Diagramação | Janio Santos
Reportagens | Robério Coutinho

Fotógrafos | Josué Malta e Alexandre Lima
Tiragem - 2.000 exemplares

É preciso mais que o anidro

ExPEdiEntE

Editorial

to do valor do açúcar, já que o País exporta 
50% da produção mundial do commodities. 
O açúcar, o anidro e o álcool hidratado, que 
compõem o mix das usinas, são os produ-
tos responsáveis pela formação do preço da 
cana. Assim, mais anidro produzido, associa-
do à produção e ao preço dos outros mix, 
impactará no valor da cana a médio e longo 
prazo. Logo, o efeito da maior produção de 
anidro na formação do preço da cana pode 
começar a ser sentido na próxima safra, mas 
ainda sem grandes margens. 

Adicionalmente, é preciso reduzir o ICMS 
estadual do etanol hidratado. O Estado de 
Minas Gerais tomou esta sábia decisão re-
centemente, a fim de contribuir na compe-
titividade do etanol frente à gasolina, o que 
visa baixar o preço do etanol hidratado para 
o consumidor e incentivar o combustível 
renovável. O governo mineiro reduziu a co-
brança do ICMS sobre o hidratado de 25% 
para 14% e ainda taxou a gasolina em 27%. 
Este tipo de medida contribui no aumen-

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

O presidente da Unida, Alexandre 
Andrade Lima, que preside a AFCP, 
prestigiou a posse do novo Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Armando Monteiro Neto, em 
Brasília, no mês de janeiro. O presidente 
da Associação dos Plantadores de Cana 
de Alagoas Lourenço Lopes, diretor da 
Unida, também participou da ação. 

A AFCP está consternada com a morte do 
ex-deputado Pedro Eugênio. O parlamentar 
foi leal e contribuiu muito com a classe 
canavieira de PE e do Nordeste. Sem 
o apoio de Pedro no Legislativo e no 
Executivo Federal, 23 mil produtores de 
cana não teriam a última subvenção, nem 
o aumento de R$ 5 para R$ 12 no valor do 
benefício. Descanse em Paz!

Aconteceu
Unida saúda posse do ministro

AFCP de luto por Pedro Eugênio

to do consumo do ‘combustível verde’, 
com efeito direto na elevação do preço 
da cana, haja vista que o hidratado é um 
componente importante na composição 
do valor da cana. 

Todavia, voltando a esfera federal, o 
governo enfim começa a fazer uma polí-
tica de médio e longo prazo para o setor 
sucroenergético, com o aumento do ani-
dro na gasolina, mas, sobretudo com a 
volta da Cide sobre a gasolina, o que traz 
de volta uma concorrência justa com o 
etanol nos postos de combustíveis. Assim, 
aumenta-se o consumo e a produção de 
etanol hidratado, gerando efeitos na me-
lhora do preço da cana. O retorno da Cide 
já começa a surtir efeitos no preço da cana, 
embora que ainda tímidos. No entanto, 
para o setor canavieiro conseguir sair da 
atual crise, é preciso que a presidente Dil-
ma cumpra a Lei 12.999/14, que concede a 
subvenção de R$ 12 por tonelada de cana, 
produzida e fornecida no NE.
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Apesar da crise que assola o setor su-
croenergético, os canavieiros do Estado, 
ligados à Associação dos Fornecedores de 
Cana (AFCP), vêm amenizando um pouco 
o problema através da criação da Coope-
rativa do Agronegócio do segmento na 
Região NE (COAF). A cooperativa, que é es-
pecializada na comercialização de produ-
tos agropecuários a preços diferenciados 
do mercado, foi fundada há quatro anos e 
agora em 2015 já distribuiu as suas sobras 
financeiras entre os cooperativados. A so-
bra é o que seria, a grosso modo, o lucro 
numa empresa comercial. Mas, como a 
COAF é uma cooperativa, o seu regime é 
de partilha desse ‘lucro’, que corresponde a 

COAF dribla crise no setor e fatura R$ 4 milhões
Diretores da Coaf, AFCP e da Coagro em visita técnica no RJ. A Coaf, que foi fundada há quatro anos pela AFCP, é especializada na comercialização de produtos agropecuários

Diretoria da Coaf diversifica mix de produtos, adquire veículo e amplia sua equipe técnica

R$ 100 mil referente ao exercício de 2014. 
Em 2014, mesmo o setor sucroenergé-

tico enfrentando uma das maiores crises 
da história, a COAF obteve um faturamento 
de R$ 4 milhões e teve uma sobra no valor 
de R$ 208 mil. Deste montante, R$ 108 mil 
foi para um fundo de investimento, com o 
objetivo de capitalizá-lo, enquanto o res-
tante foi distribuído entre os cooperados. 
“Este montante repartido proporcionou 
para cada um dos beneficiados um volume 
de compras de produtos dentro da própria 
cooperativa deles”, relata Alexandre Andra-
de Lima, presidente da AFCP e da COAF. 
A partilha das sobras, portanto, contribui 
para fortalecer a Cooperativa, uma vez que 

incentiva os seus cooperados a adquirirem 
produtos nela. No final do processo, ga-
nha a cooperativa e o cooperado, pois se 
contribui para aumentar o faturamento da 
COAF e consequentemente as suas sobras 
nos anos consecutivos.  

Lima, que foi o idealizar da criação da 
COAF, está bastante animado com o resul-
tado do trabalho nestes anos. “Imagina o 
resultado se não tivesse a grave crise”, diz 
parabenizando a postura de todos os coo-
perados, que vem mostrando que o coope-
rativismo é uma prática ideal e séria para 
fortalecer o setor canavieiro. Ele lembra 
entusiasmado que a COAF foi criada com o 
objetivo de diminuir os custos de produção 
dos cooperados em relação à aquisição de 
insumos para o canavial, como herbicida, 
inseticidas, fungicidas, ferramentas, equi-
pamentos diversos. Desde a sua criação, 
comercializa produtos com preços abaixo 
do valor de mercado.

O dirigente já tem grande expectativa 
de um resultado ainda maior da COAF para 
este ano, por conta da diversificação do 
mix de produtos da entidade, que está am-
pliando para a área também da pecuária, 
em virtude da movimentação do próprio 
setor canavieiro. “Com a diversificação das 
áreas de Cana se convertendo em Pecuária, 
começamos a comercializar sementes, ara-
mes e outros tipos de produtos destinados 
à demanda dos nossos cooperados”. Dian-
te do crescimento, a Cooperativa já con-
tratou mais um técnico voltado para esta 
área, além de adquirir um novo veículo 
para dar assistência também aos pecuaris-
tas cooperados.
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Depois de dois anos de ócio, a Usina Pu-
maty, em novembro de 2014, foi arrendada 
por uma cooperativa de 1,2 mil produtores de 
cana da Zona da Mata Sul de PE (Agrocan). A 
partir de então iniciou-se uma positiva expe-
riência de transformação socioeconômica da 
Região, através de quatro importantes fatores: 
união dos atores envolvidos, muito trabalho, 
seriedade e transparência no processo. Foram 
investidos R$ 1,2 milhão no arrendamento da 
unidade. A gestão da usina ficou nas mãos 
dos agricultores que forneceram a matéria 
prima para a fabricação de etanol, liderados 
por Gerson Carneiro Leão e Fred Pessoa de 
Queiroz, que foram responsáveis por conduzir 
os trabalhos no cotidiano da Agrocan. 

Com o fim da atual safra, que se estendeu 
até o dia 11 de maio, por conta das condições 
do clima, o resultado da atitude dos cana-
vieiros, liderados pela Associação dos Forne-
cedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e o 
Sindicato dos Cultivadores de Cana do Estado, 
mostra que estava certa a decisão de formar 
a cooperativa (Agrocan) para reativar a usina. 
Foram moídas 513,8 mil ton. de cana, produ-
zindo 37,1 milhões de litros de álcool. Cerca 
de R$ 50 milhões foram faturados. 

Toda cana, tributos e direitos trabalhistas 
foram pagos sem atrasos. Quatro mil empre-
gos (diretos e indiretos) foram criados. Só de 
ICMS foram pagos R$ 6,4 milhões aos cofres 
do Estado. E mais R$ 1,2 milhão foram des-
tinados ao pagamento de FGTS e INSS dos 

(Acima) Setor canavieiro e 
políticos ficaram satisfeitos 
com o resultado

(Ao lado) Filas de 
caminhões, lotados 
de cana, aguardando 
descarregar

Usina Pumaty no comando da Agrocan

Usina Agrocan/Pumaty moi 513,8 mil toneladas

funcionários. O resultado dessa movimenta-
ção na região foi responsável por reaquecer 
o comércio e a economia das cidades que 
compõem a cadeia produtiva da usina, antes 
paralisadas por conta do fechamento.  

Pumaty é a primeira usina a reabrir no 
Nordeste nos últimos anos. Mais de 40 unida-
des industriais  do setor sucroenergético fe-
charam em cinco anos na Região. E o número 
chega a 10 em Pernambuco.

Novo arrendamento de Pumaty
A fim de garantir por mais tempo a ex-

periência da gestão de Pumaty pela Agro-
can, os dirigentes já iniciaram as nego-
ciações para firmar um novo contrato de 
arrendamento com os proprietários da usi-
na. A nova safra já está garantida, com base 
no contrato antigo. A Agrocan quer ficar no 

comando da unidade por mais cinco sa-
fras seguidas. A meta é garantir o arren-
damento até o fim da safra 2017/2018. 
“As negociações já estão bem avança-
das”, informa Frederico Pessoa de Quei-
roz, vice-presidente da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco.
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O modelo de gestão da Usina Pumaty, 
formado e administrado por uma coope-
rativa de produtores de cana-de-açúcar 
(Agrocan), responsável pela retomada eco-
nômica da região de Palmares, na Zona da 
Mata Sul pernambucana, movimentando 
R$ 50 milhões nos seis meses em que du-
rou a moagem na unidade industrial, aber-
ta depois de dois anos de fechada, chamou 
a atenção das autoridades políticas e so-
ciais do local e de outras regiões e Estado. 
O então secretário estadual da Agricultura, 
Aldo Santos, junto com o deputado esta-
dual Aloisio Lessa e os prefeitos de vários 
municípios da região, foram várias vezes 
acompanhar in loco o processo do retorno 
da unidade industrial. O senador Fernando 
Bezerra Coelho conferiu também de perto 
o funcionamento do parque fabril. A rea-
bertura da usina surpreendeu até os mais 
críticos ao cooperativismo, modelo utiliza-
do pelo setor para a reativação da usina, 
com pleno êxito.   

O reconhecimento socioeconômico da 
iniciativa tem sido tão positivo que até mes-
mo o Bispo de Palmares, Dom Henrique So-
ares da Costa, visitou a experiência que tem 
levado desenvolvimento para o comercio lo-
cal e para a vida da sociedade da Zona Mata 
Sul. A repercussão já ultrapassou os limites 
territoriais do Estado. “O governador de Ala-
goas, Renan Filho, sinalizou interesse de vir 
conhecer o modelo de gestão da usina, a fim 
de importar tal padrão para seu estado, que 
também sofre com o fechamento de usinas”, 
diz Alexandre Andrade Lima, presidente da 
Associação dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco (AFCP).

Agrocan/Pumaty chama atenção de autoridades

Senador Fernando Bezerra Coelho foi conferir in loco o funcionamento da usina

Bispo de Palmares visita Usina Agrocan Governador da Alagoas mostra interesse

Setor canavieiro tem contado com o apoio do deputado Aloísio Lessa

Produtores de cana de 
olho na Usina Cruangi

Depois do sucesso do arrendamento 
e gestão da Usina Pumaty, a nova ‘me-
nina dos olhos’ dos produtores de cana 
é a Usina Cruangi, em Nazaré da Mata. 
Os canavieiros, por meio de outra coo-
perativa, querem fazer o mesmo com 
a unidade da Zona da Mata Norte, que 
também está em Recuperação Judicial, 
a exemplo da usina Pumaty. Os credores 
da usina Cruangi, e o juiz responsável 
pelo processo são favoráveis à ação. Fal-
ta agora recursos para investir na reati-
vação de Cruangi na safra 2015/2016, e 
algum tipo de política fiscal por parte do 
Governo Estadual. 



6 janeiro a junho de 2015 – www.afcp.com.br

Em fevereiro, o presidente da Associa-
ção dos Fornecedores de Cana de Pernam-
buco (AFCP), Alexandre Andrade Lima, en-
cerrou o 2º mandato no comando da União 
Nordestina dos Produtores de Cana (Unida), 
entidade de classe representativa de instân-
cia maior na Região. No entanto, apesar de 
não mais colocar o seu nome para a suces-
são, o dirigente foi reconduzido à Presidên-
cia da Unida, pela terceira vez consecutiva, 
por decisão de todos os demais dirigentes 
da entidade. A eleição, por aclamação, foi 
realizada na sede da AFCP, em Recife. 

Lima comanda o órgão regional no tri-
ênio 2015/2018. Ele está no cargo desde o 
ano de 2009. Importantes ações em favor 
dos produtores de cana nordestinos foram 

A União Nordestina dos Produtores de 
Cana (Unida) e a Organização dos Plantadores 
de Cana do Centro-Sul (Orplana), liderados 
pela Federação dos Plantadores de Cana do 
Brasil (Feplana), reuniram-se com 30 deputa-
dos federais e dois senadores em Brasília, no 
mês de março, na Câmara dos Deputados, 
para expor aos políticos as diretrizes do setor 
canavieiro para 2015. Foram apresentadas as 
necessidades e demandas do segmento. Esta 
foi a segunda vez que ocorreu o encontro do 
setor com os parlamentares. A atividade é fei-

Na AFCP, diretoria da Unida reconduz Alexandre ao comando da entidade regional

Deputados e senadores presentes no evento Unidos, setor canavieiro pede melhorias

Alexandre Lima assume 3º mandato da Unida

Feplana, Unida e Orplana lançam diretriz do setor canavieiro

ta sempre no início das legislaturas frente à 
renovação do Congresso Nacional.

Houve uma renovação de 40% dos par-
lamentares. Assim, o evento foi relevante 
para apresentar aos novos e antigos políti-
cos as necessidades e demandas para a ma-
nutenção do setor. “Informamos aos parla-
mentares sobre a real situação do setor, que 
tem enfrentado a maior de todas as crises 
da história, afetado pela falta de política na-
cional energética que valorize o etanol”, diz 
Paulo Leal, presidente da Feplana. Dentre as 

reivindicações, o presidente da AFCP/Unida, 
Alexandre Lima reforçou o pleito em prol da 
subvenção da cana do NE e do RJ, pendente 
deste julho de 2014.

O evento teve uma programação onde 
os políticos falaram sobre assuntos pertinen-
tes ao setor canavieiro. O deputado Arnaldo 
Jardim abordou sobre as políticas públicas da 
cadeia produtiva do açúcar e do álcool. O dep. 
Marcos Montes mostrou ações da Frente Par-
lamentar da Agropecuária e a Agenda Legis-
lativa para Agricultura. O dep. Rubens Bueno 
falou da atual conjuntura política do País. E o 
deputado Sérgio Souza falou das ações plane-
jadas para o setor de Biocombustíveis. 

Já o senador Ronaldo Caiado apresentou 
a agenda do Senado voltada ao respectivo 
segmento. Além deles, o ex-deputado fede-
ral por São Paulo, Mendes Thame expôs as 
ações do Legislativo em geral. E a Feplana/
Unida/Orplana apresentaram a Diretriz do 
Setor de Cana para os parlamentares, com o 
objetivo de que os deputados e os senado-
res possam ajudar o setor a superar a maior 
crise da sua história.

desenvolvidas com o dirigente no coman-
do. A de maior destaque tem sido as últimas 
subvenções econômicas federais. A União 
Nordestina dos Produtores de Cana, que 

representa 23 mil fornecedores de cana-de-
-açúcar da Região, continuará firme em de-
fesa da manutenção e do fortalecimento da 
cultura canavieira regional
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Pode-se dividir em três partes a grande 
luta dos dirigentes das entidades da classe 
canavieira, liderados pela União Nordestina 
dos Produtores de Cana (Unida), para buscar 
garantir a subvenção federal da safra 2012/13. 
Dois períodos ocorreram em 2014 e mais um 
agora este ano. A primeira etapa levou seis 
meses do ano passado. Foi o tempo necessá-
rio para conseguir inserir e aprovar a subven-
ção no Congresso Nacional, seguido depois 
pela devida sanção da Lei 12.999 (Lei da sub-
venção). O segundo semestre foi de mais luta 
para tentar fazer a presidente Dilma Rousseff 
liberar o subsídio. Porém, apesar de todo o es-
forço e da contribuição de muitos deputados 
e senadores, isso não aconteceu, prejudican-
do 23 mil produtores de cana na Região. 

Os embates continuam em 2015. Já são 
seis meses de idas e vindas a Brasília, com 
muitas reuniões com vários representantes 
do Poder Executivo e do Legislativo na baga-
gem. Muito esforço, alguns avanços, mas até 
agora nada resolvido definitivamente. A pre-
sidente ainda não liberou a regulamentação 
da Lei 12.999. Sem isso, os R$ 187 milhões não 
podem ser liberados para o setor. A lei está 
para completar um ano e nada do benefício 
governamental para amenizar as dificuldades 
do produtor, que convive com os efeitos da 
seca e com o alto custo de produção e baixo 
preço da cana. Se o benefício não for pago, 
não restará outro caminho senão mobilizar 
a todos e protestar contra o referido descaso.

Min. Kátia Abreu, Dep. Paulão e Alexandre (Unida)

A saga da Unida em busca da subvenção federal
JANEIRO O ano de 2015 inicia e o setor 
tem uma boa notícia: a fonte de recurso 
(R$ 187 mi) para pagar a subvenção foi 
publicada na Medida Provisória nº 666, 
no fim do ano passado. Porém, com o 
novo mandato da presidente Dilma e a 
mudança ministerial, a regulamentação 
da Lei 12.999, abalizada pelos antigos 
ministros da Agricultura e da Fazenda, 
perdeu a validade, sendo necessário o 
apoio dos novos ministros (Kátia Abreu 
e Joaquim Levi respectivamente). Co-
meça a luta novamente...

ABRIL A Unida pede aos Ministérios da 
Fazenda e da Agricultura a separação 
do Decreto das Leis 12.999 e 13.000 
(usina). A ação auxiliará o governo, 
que tem problemas de caixa, pagar a 
subvenção da cana dos fornecedores 
mesmo assim. Já que o benefício tem 
um valor menor (R$ 187 mi), atende 
mais pessoas (30 mil) e tem prazo de 
validade (2015), enquanto o subsídio 
das usinas não tem prazo para expirar 
e o valor é bem superior (R$ 435 mi) e 
para menos beneficiados (60 unidades).

FEVEREIRO Kátia Abreu assinou em ja-
neiro o decreto da Lei 12.999, mas ele 
emperrou no ministério da Fazenda. O 
governo já sentia a forte crise financeira 
e a subvenção travou. O setor canavieiro 
se mobilizou em busca de mais apoio. 
Entraram em ação o presidente do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB-AL) e o 
líder do PT no Senado, Humberto Costa, 
além do ministro do Desenvolvimento, 
Armando Monteiro (PTB). Dilma chegou 
até a reeditar a fonte de recurso, mas 
nada do decreto...

MAIO Os decretos até foram separadas. 
Entretanto, na reunião com o sec. exe-
cutivo do Ministério da Fazenda, Tarcísio 
Godói, que contou com a bancada dos 
presidentes das Associações dos Plan-
tadores de Cana do NE e do RJ, e com 
o apoio de parlamentares, em especial 
do deputado federal Paulão (PL-AL), o 
governo travou mais uma vez a libera-
ção do benefício. Godói informou que a 
resposta só pode ser dada após a apro-
vação de medidas de ajustes fiscais no 
Congresso Nacional.

MARÇO O foco todo ficou no ministério 
da Fazenda, mas a assinatura do decreto 
não ocorreu. Desde fevereiro a Unida e 
políticos se reuniam com dirigentes de 
tal Pasta. O deputado Paulão (PT/AL) e o 
senador Humberto Costa se empenhou 
muito nesta etapa. A Unida chegou 
até o secretário Executivo da Fazenda, 
Tarcísio Godoi. Porém, ainda não foi o 
suficiente. Humberto Costa fez até um 
pronunciamento na Tribuna do Senado, 
interpelando ao ministro Joaquim Levi a 
assinatura do decreto.

JUNHO O governo federal aprovou o 
ajuste fiscal antes de junho, mas, até o 
fechamento da GazetaPE, o pagamen-
to da subvenção não foi liberado como 
havia prometido o Ministério da Fazen-
da. O Congresso Nacional aprovou as 
MP 664, 665 e 668, mas ainda nada. O 
presidente do Senado, Renan Calheiros, 
durante a votação da MP 668, cobrou do 
governo o cumprimento da questão. A 
Câmara dos Deputados chegou a fazer 
até um sessão no seu Plenário para tra-
tar do tema também.
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O magistrado jugou pela inconstitu-
cional da Lei 1.952/95 de Paulínia/SP, que 
proibia o uso do fogo na cana como meio 
à colheita. A decisão foi proferida no início 
de março. A União Nordestina dos Produ-
tores de Cana (Unida) comemora bastante 
o resultado. O presidente da entidade, Ale-
xandre Andrade Lima, foi inclusive um dos 
25 expositores que participou da Audiência 
Pública do STF, em 2013, convocada pelo 
ministro Fux, para subsidiar a sua tese ju-
rídica sobre o caso. As contribuições foram 
depois incluídas na decisão final. Entre elas, 
o problema da topografia muito acidenta-
da e do limite tecnológico para mecanizar 
o corte nesta área. Lima expos os efeitos 
negativos com a proibição da queima da 
cana no setor, composto sobretudo por 
produtor inserido na agricultura familiar, 
além do impacto socioeconômico direto no 
trabalhador da cana, que, com baixa escola-
ridade, ficaria fora do mercado de trabalho 
em outras atividades, quando existente nas 
regiões de vocação canavieira. 

 “Embora a lei fosse municipal, ela 
abriria precedente jurídico nacional se o 
ministro a considerasse constitucional”, 
pontua Lima. Com isso, outras cidades, 
estados e até o País poderia editar novas 
legislações proibindo abruptamente a 
queima da cana. O dirigente lembra que 
a Unida estava certa nos posicionamentos 
apresentados na audiência do STF. Três 
dos quatro pontos utilizados por Fux para 
julgar a inconstitucionalidade da Lei, fo-

Proibição da queima da cana é vetado pelo STF

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

.... procurar sua agência bancária de 
relacionamento do Banco do Brasil e 
prorrogar suas dívidas (já vencidas e 
aquelas que estão para vencer). A instituição 
bancária autorizou o refinanciamento 
do débito. O prazo do refinanciamento 
pode chegar a até cinco anos.

... verificar se a cigarrinha está atacando 
seu canavial. Se isso ocorrer, o associado 
da AFCP deve solicitar ao Departamento 
Técnico o  fungo para o controle 
biológico da praga. A previsão é de que 
haja este ano uma baixa infestação, 
em função da escassez da chuva.

A AFCP reativou o Setor de Topografia, 
visando ajudar os associados a fazerem 
levantamentos das propriedades 
necessários para o CAR. O fornecedor 
deve se inscrever no Departamento 
Técnico da entidade. Até 4 módulos 
fiscais deve ir nas prefeituras ou no IPA. 

Os fornecedores de cana precisam 
emitir e pagar o novo CCIR, referente 
ao exercício 2010-14, emitido pelo 
Ibana. O prazo acaba no fim do ano. 
Sem a regularização, o proprietário ou 
possuidor do imóvel rural fica impedido 
de receber financiamento e crédito rural.

MÊS VALOR (KG)
PREÇO BRUTO DA (T) 
CANA PADRÃO* R$

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

ram apresentados pelo presidente da Uni-
da na audiência.

O magistrado, ao proferir a sentença, 
utilizou argumentos expostos na audiência. 
Foram eles: já existe relevante diminuição 
progressiva e planejada do uso da queima; 
a maior parte das áreas nas quais ocorre o 
cultivo são acidentadas, impossibilitando 
o manejo das máquinas; a grande parcela 
do cultivo se dá em minifúndios; e os traba-
lhadores têm baixa escolaridade, logo não 
foram preparados para exercerem outra 
atividade. “O ministro está de parabéns pela 
coerente decisão, evitando desemprego 
e efeitos socioeconômicos com o impedi-
mento da queima da cana”, diz Lima. 

Na tese de Lima usada na Audiência do 
STF em março, ele trazia a questão da gran-
de extensão territorial dos canaviais do NE 

No audiência do STF: Alexandre Andrade Lima (pres. Unida), Renato Cunha (pres. Sindaçúcar/PE) e Miguel Tranin (pres. 
Alcopar)

A sentença tem importância para o setor canavieiro do NE, já que 23 mil produtores de cana corriam 
o risco de parar a atividade e 218 mil trabalhadores iriam perder os empregos, se o ministro Luiz 

Fux, do Superior Tribunal Federal, fosse favorável à proibição da queima da palha da cana

que possui topografia acidentada, exata-
mente 61% da área total. E isso associado 
à falta de tecnologia para realizar o corte 
mecanizado da cana crua nestas áreas, in-
viabilizaria toda a cadeia produtiva, trazen-
do problemas socioeconômicos. “Proibir 
a queima, provocaria a reforma agrária às 
avessas, obrigando 22 mil produtores, que 
produzem só mil ton. a vender para o gran-
de produtor as suas terras, por terem se tor-
narem improdutivas, já plantar outra cultu-
ra agrícola é inviável no local por questões 
técnicas e econômicas”, dizia. Assim, com o 
fim da produção, estes produtores demiti-
riam seus 218 mil trabalhadores, que têm 
pouca formação escolar e teriam dificulda-
de a voltar ao mercado de trabalho, já bem 
precário na maioria das cidades nordesti-
nas de vocação canavieira.

SET/2014
OUT/2014
NOV/2014
DEZ/2014
JAN/2015
FEV/2015
MAR/2015
AbR/2015
MAI/2015

0,5235
0,5273
0,5183
0,5200
0,5298
0,5400
0,5449
0,5625
0,5702

62,29
62,75
61,68
61,88
63,04
64,26
64,84
66,94
67,85


