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Secretário de Agricultura 
de SP elogia AFCP pela 

reativação de usinas

Alexandre defende setor 
canavieiro do Nordeste 

na Câmara Federal

Unida tenta prorrogar lei 
da subvenção após Dilma 

descumprir promessa
3 86

Cooperativa da AFCP reativa Usina 
Cruangi na Zona da Mata Norte

Emoção e homenagens marcaram a cerimônia de reabertura da unidade. O governador de Pernambuco, Paulo 
Câmara, prestigiou o evento que marcou a volta do funcionamento da usina.  Págs. 4 e 5
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A vida não é fácil para ninguém, mas 
parece que para os fornecedores de cana 
ela é ainda mais difícil. Dizemos isso por-
que agora que, os preços da cana - maté-
ria prima do açúcar e do etanol, produtos 
estes que estão valorizados nos últimos 
meses, fazendo a tonelada da cana sair da 
casa dos R$ 60 e chegar aos R$ 90, com-
pensado os custos de produção, e assim 
deve ficar  por mais tempo, oscilando em 
torno desta margem, os produtores de 
cana também convivem com os efeitos 
negativos de uma nova seca, depois de 
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Os preços da cana e o El Niño

ExPEdiENtE

Editorial

três anos de outra que foi considerada a maior 
dos últimos 50 anos, com prejuízos à época e a 
descapitalização atual do setor para investir na 
atual safra diante dos preços melhores. A nova 
seca, que deriva do fenômeno do El Niño - o 
qual já é considerado pelos meteorologistas 
como um dos maiores, deve se estender até 
o final da atual safra e afetar a próxima, pois 
pode ficar ao longo do ano de 2016.

Portanto, mesmo diante do cenário de 
bons preços do açúcar e etanol e da sua ma-
téria prima, sendo que depois de longos cinco 
anos de aguda crise no setor canavieiro, com 

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

O presidente da AFCP, Alexandre Andrade 
Lima, que preside a Unida, participou 
do Fórum Permanente de Convivência 
Produtiva com as Secas, em julho, no 
Sebrae. O governo de PE anunciou o 
investimento de mais R$ 100 milhões 
para captação e transporte das águas 
da Zona da Mata. Lima aproveitou para 
reivindicar que a agricultura seja também 
lembrada na gestão das águas no Estado.

A AFCP presta homenagem a Armando 
Monteiro Filho, que, em setembro, 
completou 90 anos. Ele, que teve importante 
atuação no setor sucroalcooleiro, dividiu-
se em atividades empresariais e políticas. 
Foi deputado estadual e federal, ministro 
da Agricultura no governo João Goulart e 
opositor da ditadura Vargas e do regime de 
1964. Em maio último, recebeu do Senado a 
Comenda José Ermírio de Moraes.

Aconteceu
Convivendo com as secas em PE

90 anos de Armando Monteiro Filho

fechamento de diversas usinas e o baixo 
preço da cana, por conta da desastrosa po-
lítica energética nacional, os fornecedores 
de cana continuarão enfrentando grandes 
dificuldades em razão da grave seca com 
persistência de continuidade para o próxi-
mo ano, que deve reduzir a atual safra em 
30%, sem mensurar os prejuízos futuros. 
Todavia, esta classe não desistirá de lutar 
pela manutenção da principal cultura agrí-
cola do país, do NE e de Pernambuco, pu-
jante para o desenvolvimento socioeconô-
mico, que se confunde com tais histórias.

Feliz Natal e Próspero 2016
Estes são os votos da diretoria da AFCP para os associados, 
funcionários, colaboradores e parceiros
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O ex-presidente da Frente Parlamentar 
do Setor Sucroenergético do Congresso Na-
cional, o deputado Arnaldo Jardim, que hoje 
está licenciado porque assumiu a Secretaria 
Estadual de Agricultura de São Paulo, esteve 
em Pernambuco, em outubro, especifica-
mente na Associação dos Fornecedores de 
Cana do Estado. Jardim foi o responsável 
pela abertura da 4º Feira Nordestina dos 
Produtores de Cana (Norcana). Na ocasião, o 
notável político e secretário, que é um pro-
fundo conhecedor do setor sucroenergético, 
destacou todo o protagonismo e a fibra do 
produtor de cana do NE, com destaque es-

Arnaldo Jardim destaca protagonismo dos 
canavieiros do Nordeste na 4ª Norcana

Máquina de corte em alto relevo é lançada na 4º Norcana Homenagem da Unida a Paulo Leal, presidente da Feplana

Paulo Leal (presidente Feplana), Arnaldo Jardim (Secretário Agricultura SP), Milton Mota (Secretário Agricultura PE) e Alexandre A. Lima (presidente Unida/AFCP)

pecial à empreitada das entidades da classe 
pernambucana, que, através de cooperati-
vas, já reativaram duas usinas na Estado. A 
ação mostra, dizia Jardim, a disposição e a 
coragem do produtor do NE para garantir a 
manutenção da cultura canavieira no local, 
contrariando o cenário do restante do país, 
que só vem fechando,  diante da maior crise 
da história do setor em razão dos erros nas 
políticas do governo federal em relação às 
questões energéticas.

A 4ª Norcana também foi marcada por 
homenagens e inovações tecnológicas, além 
da tradicional comercialização de topo tipo 

de produtos destinados à lavoura canaviei-
ra. Como de praxe, desde a primeira edição 
do evento, a União Nordestina dos Produto-
res de Cana (Unida) confere a Comenda de 
Honra ao Mérito Canavieiro do NE a uma 
personalidade da sociedade que se dedicou 
à proteção do setor. A honraria foi conferida 
ao presidente da Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil, Paulo Leal. Outro destaque 
foi o lançamento do implemento agrícola 
chamado Canadá MM15. Ele pode ser aco-
plado a um trator e possibilitar a colheita 
mecanizada da cana-de-açúcar em terrenos 
com um declive de até 31,5 graus.
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Um dos importantes parceiros para a re-
ativação da usina Cruangi, na Zona da Mata 
Norte, através da Cooperativa da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(Coaf), foi o governador do Estado, Paulo 
Câmara. O gestor entendeu a importância 
da ação para a manutenção do setor cana-
vieiro, e, sobretudo, seus efeitos socioeco-
nômicos positivos para as populações desta 
localidade. O governador criou o projeto 
de lei, concedendo incentivo fiscal sobre o 
etanol produzido na usina. E, após a aprova-
ção da Assembleia Legislativa, liderada pelo 
deputado Aluísio Lessa, ele sancionou. A lei 
já está em vigor. A assinatura deste projeto, 
que foi realizado em setembro, teve uma ce-
rimônia especial no Palácio do Campo das 
Princesas, reunindo políticos parceiros e o 
próprio setor canavieiro. 

A nova lei alivia a carga tributária das 
cooperativas rurais através da redução do 
ICMS estadual sobre a venda do álcool hi-
dratado que é produzido na Cruangi/Coaf. 

Governador Paulo Câmara, secretários, deputados e dirigentes da AFCP e do Sindicape no anúncio da medida

Cerimônia do início da moagem na usina Pumaty pelo segundo ano consecutivo

Governador incentiva retorno de Cruangi/Coaf 

Pumaty e Pedrosa a todo vapor nesta safra
O incentivo fiscal oportunizou a rea-

tivação da usina Cruangi, no dia 15 de se-
tembro. Dias depois, o mesmo aconteceu 
com o reinicio da moagem da usina Puma-
ty, na Zona da Mata Sul, arrendada pela Co-
operativa do Agronegócio da Cana (Agro-
can). O vice-presidente da AFCP, Frederico 
Pessoa de Queiroz, é um dos responsáveis 
por administrar a unidade. Houve uma ce-
rimônia de reabertura com contou com a 
presença do governador Paulo Câmara, 
além dos presidentes da AFCP e do Sindi-
cato dos Cultivadores de Cana, Alexandre 
Andrade Lima e Gerson Carneiro Leão res-
pectivamente. O protagonismo do setor, 
através da ação de Gerson, evitou ainda 
o fechamento da Pedrosa. Esta usina tam-
bém está a todo vapor.

A legislação se estende para todas as usinas 
reabertas por meio de cooperativas. Desse 
modo, a usina Pumaty, reativada na safra 
passada também será beneficiada. As coo-
perativas de canavieiros terão, portanto, um 

crédito presumido total de 18,5% no ICMS. O 
montante corresponde ao percentual conti-
do na nova lei (6,5%) e mais os 12%, que já é 
disponibilizado pelo Governo para todas as 
usinas abertas em Pernambuco.
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Um novo marco para a história de Per-
nambuco, do Nordeste e do Brasil. É assim 
que deve ser classificada a reativação da 
usina Cruangi no mês de setembro, por 
ação da Cooperativa da Associação dos 
Fornecedores de Cana (AFCP/Coaf ). A uni-
dade, instalada em Timbaúba/PE, é um das 
maiores do setor no Estado, mas estava 
fechada por três safras. E a sua reativação 
deve ser considerada um marco porque ela 
já é a segunda no Estado que volta a funcio-
nar. Pumaty, também em PE, foi a primeira 
a ser reativada por ação de outra cooperati-
va na última safra e continua na ativa. Este 
pioneiro movimento é positivo e relevante 
para o restante do país, que continua com 
usinas fechadas e fechando, com exceção 
de Alagoas, que seguiu o modelo de Per-
nambuco e reativou a usina Uruba.

No caso da reativação da Cruangi, a 
iniciativa contribui para suprir uma grande 
carência de usinas na Mata Norte, fechada 
com a grave crise no segmento. “Os forne-
cedores de cana agora têm para onde es-
correr suas produções, além de qualificar 
melhor os preços pagos, bem como agre-
gar valor à cana, e, prioritariamente, man-
ter a nossa atividade em funcionamento 
na Região”, diz Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP/Coaf. Foram feitos in-
vestimentos próprios da Coaf para arren-
dar e preparar a usina para voltar a moer, 
reacendendo a esperança de toda a po-
pulação das cidades envolvidas na cadeia 
produtiva de Cruangi. 

Em dois meses de funcionamento, de 
setembro até novembro, a usina já havia 
injetado na economia da Mata Norte 18 
milhões. Isso equivale a apenas 143 mil das 
400 mil toneladas de cana que devem ser 
moídas nesta safra. A expectativa é faturar 
R$ 55 milhões no final do processo. 

AFCP/Coaf reativa usina Cruangi nesta safra

Governador tocou a sirene da usina Cruangi pela primeira vez depois de anos parada

Missa campal pela volta da usina: multidão foi conferir e participar da cerimônia

Homenagem dos trabalhadores durante a festa do início da moagem Alexandre (pres AFCP/Coaf) destaca o protagonismo dos produtores

Não foi à toa que a cerimônia de reativa-
ção da usina, em setembro, teve um grande 
público, marcado pela emoção de todos e 
homenagens aos envolvido no processo. 
Uma missa campal abençoou a volta da 
usina. O governador Paulo Câmara e parte 

do seu secretariado marcou presença no 
evento. O gestor foi quem tocou a sirene da 
usina pela primeira vez depois de anos pa-
radas, marcando a retomada do progresso 
na Região, através da sua principal vocação 
econômica, que é a cana-de-açúcar.
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A lei da subvenção da cana nordestina 
completou um ano e meio de sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff e nada do 
respectivo pagamento aos 30 mil canaviei-
ros do Nordeste e do Rio de Janeiro. A pre-
sidente não regulamentou a lei desde julho 
do ano passado. E, há quatro meses, em 
agosto, nem mesmo depois de saber que 
92% dos canavieiros nordestinos tem fatu-
ramento bruto de  R$ 736 por mês, como 
aponta dados do Ministério da Agricultura, 
a presidente continuou nas promessas em 
relação ao pagamento da subvenção, quan-
do esteve no Recife e se reuniu com o presi-
dente da União Nordestina dos Produtores 
de Cana, Alexandre Andrade Lima. Ela pediu 
20 dias para dar resposta ao pleito. Até hoje 
o setor espera. O pior ainda estava por ocor-
rer. Duas semanas após, o presidente da 
Unida, depois de convidado pelo cerimonial 
de Dilma, foi barrado no encontro que iria 

A União Nordestina dos Produtores de 
Cana (Unida), comandada por Alexandre An-
drade Lima, descarta qualquer possibilidade 
de pagamento da subvenção federal este 
ano para 30 mil fornecedores do NE e do Rio 
de Janeiro, como previsto na lei 12.999/14. A 
presidente Dilma Rousseff não regulamentou 
a legislação, o que impediu tal pagamento, 
mesmo sabendo que a validade da lei aca-
bara em 2015. E, infelizmente, não foi possí-
vel garantir a prorrogação da lei, como vinha 
buscando a Unida e suas filiadas, a exemplo 
da AFCP. A única forma de prorrogá-la é por 
meio de uma emenda numa Medida Provisó-
ria na Câmara ou Senado. E a MP precisa ter 
um tema correlato com o setor sucroenergé-
tico. “Até o momento não houve nenhuma 
com essas características. Estamos aguardan-
do para colocarmos”, diz Lima. A ação pode 
ser feita em 2016, sem prejuízo em relação à 
garantia do subsídio.

Fazem quatro meses que a presidente Dilma prometeu uma resposta sobre o pagamento da subvenção da cana

Alexandre Andrade Lima (presidente da Unida) e dirigentes do setor sucroenergético em defesa da subvenção

Dilma não cumpre promessa sobre a subvenção

Unida busca prorrogar validade da lei da subvenção

acontecer em João Pessoa. Lima só foi avi-
sado quando chegou na capital paraibana. 
O dirigente diz que continua na luta pela 
subvenção, que é um direito garantido em 
lei, mas ele e todo o setor canavieiro enten-
de que foi enganado pela presidente desde 

o inicio. “A lei da subvenção foi sancionada 
há quatro meses das eleições presidenciais 
de 2014, ou seja, como nunca houve a in-
tenção de pagá-la, foi artifício para iludir os 
canavieiros com falsas esperanças e assim 
ganhar apoio para o pleito”, lamenta Lima.
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Uma dedicação cotidiana em defesa 
do melhor preço da cana para os sócios 
da Associação dos Fornecedores de Cana 
de Pernambuco. Assim foi o ex fornecedor, 
Raul Melo Bezerra, 57 anos, no decorrer 
dos últimos 31 anos - período em que foi 
funcionário da AFCP. Zeloso como poucos. 
“Ele fazia a tarefa como um sacerdócio, 
haja vista tamanha dedicação, mesmo não 
tendo mais um pé de cana”, frisa Alexandre 
Andrade Lima, presidente da AFCP. Este 
perfil mostra a qualidade de Raul, um ser 
especial, como classificava a maioria das 
pessoas que o conhecia no segmento. Um 
ser desapegado para as suas questões in-
dividuais, mas superdedicado e atencioso 
às questões da classe. Foi Raul inclusive 
que criou o serviço semanal da estimativa 
mensal do preço da ATR, com alto nível de 
acertos. E, agora, infelizmente, mesmo tão 
jovem, Raul faleceu em novembro, deixan-
do bastante saudades. A AFCP, através das 
palavras do nosso consultor, Gregório Ma-
ranhão, faz esta pequena homenagem ao 
Raul, que deixa sua esposa e dois filhos.

Simples, alegre, fidalgo no tratar, como 
convém as pessoas boas por dentro e por 
fora, assim era Raul, ou melhor é, porque 
continua vivo na lembrança de seus amigos 

O presidente do Sindicato de Cultiva-
dores de Cana de Pernambuco, Gerson 
Carneiro Leão, recebeu em novembro a 
Medalha Leão do Norte - comenda do Po-
der Legislativo de PE (Alepe). O dirigente, 
responsável pela reativação das usinas Pe-
drosa e Pumaty, recebeu a medalha pelo 
Mérito Agropecuário. A premiação foi con-
ferida por sua atuação no setor canavieiro 
em mais de 20 anos de atuação à frente do 
Sindicape. Ele foi indicado pelo deputado 
Aluísio Lessa (PSB) - profundo conhecedor 
e parceiro do segmento em defesa da ma-
nutenção da cultura da cana.

Raul Melo Bezerra trabalhou 31 anos na AFCP em defesa do preço da cana do associado

Gerson (à direita) recebe premiação da Alepe por indicação do dep. Aloísio Lessa

Poder Legislativo homenageia Gerson Carneiro Leão

Raul: 31 anos a serviço do setor canavieiro na AFCP

e companheiros, que tiveram o privilégio 
de comungar do seu convívio e amizade.

Raul Bezerra, conseguia camuflar com 
franciscana modéstia o profissional bri-
lhante e dedicado, de reconhecimento por 
vezes comprometido pela falta da devida 
e esperada reciprocidade para com quem 
dedicou uma vida inteira à causa dos For-
necedores de Cana, no dia a dia, nos mo-
mentos delicados da interação nem sem-
pre fácil, com as manhas e artimanhas do 

parceiro comercial Usineiro, mas sempre 
mesclando simplicidade com altivez na 
doze certa.

Saudades, do “comendador” apelido 
carinhoso que ganhou do amigo Gregório 
Maranhão, festejando com Virgílio Pacífico, 
com quem mantinha uma ligação de Cos-
me e Damião a amizade verdadeira, des-
provida de qualquer tipo de conveniência.

Saudades de Raul, muitas saudades, de 
um ser especial.



8 julho a dezembro de 2015 – www.afcp.com.br

Alexandre Andrade Lima, presidente da Unida, defende manutenção da cultura da cana na Região

Em outubro, os desafios enfrentados 
nos canaviais de PE e do Nordeste foram 
apresentados para deputados da Comis-
são de Minas e Energia da Câmara Federal. 
Os problemas com as secas recorrentes, 
inclusive nesta safra em razão da intensifi-
cação do fenômeno climático El Niño, e a 
necessidade de ações hídricas estruturais 
para a agricultura na Zona da Mata foram 
defendidas por Alexandre Andrade Lima, 
presidente da Associação dos Fornecedo-
res  de Cana de Pernambuco (AFCP). Ele 
foi convidado pelo deputado federal João 
Fernando Coutinho (PSB/PE). Na ocasião, 
Lima criticou o governo federal pelo não 
pagamento do subsídio do setor canaviei-

Unida defende setor canavieiro 
do Nordeste na Câmara Federal 

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

.... se preparar para quebra maior na 
produção dos canaviais pernambucanos 
em razão da intensificação do fenômeno 
climático El Niño - capaz de aumentar 
a seca em toda Região Nordeste do 
Brasil. Estima-se um quebra de 30% na 
Mata Sul e de até 50% na Mata Norte.

... fazer o Cadastramento Ambiental Rural. 
É preciso mapear topograficamente sua 
propriedade. Os fornecedores que têm 
até 4 módulos fiscais devem solicitar 
o serviço nas prefeituras ou no IPA. 
Acima disso, devem solicitar o serviço 
no Setor de Topografia da AFCP.

que, desde setembro, a Celpe iniciou 
para a atual safra de cana as ações da 
campanha de controle de queimadas 
sob linhas de transmissão de energia? O 
trabalho, que tem um caráter preventivo, 
vai até fevereiro de 2016. Palestras 
acontecem nas escolas e comunidades. 

que na safra 2008/09, quando a Celpe 
iniciou a campanha, houve 15 ocorrências 
ligadas à presença do fogo sobre as 
linhas de transmissão? As ocorrências 
caíram para 11 e seis casos nas safras 
12/13 e 14/15 respectivamente. E só 
apareceu um caso na última safra.

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

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

Premiação do MasterCana Brasil em 2013

ro, conforme definição da lei 12.999/14. 
Frisou ainda que o setor tem feito a sua 
parte, reabrindo até usinas para manter a 
atividade. A ação foi reconhecida por Cou-
tinho. O político destacou que, apesar da 
crise financeira nacional, a reativação das 
usinas Cruangi e Pumaty, tem promovido 
um positivo cenário socioeconômico nas 
áreas envolvidas. A audiência contou ainda 
com a atuação de Mário Ferreira, pres. da 
SIAMIG, de Elizabeth Farina, pres. da Unica, 
bem como representantes de ministérios 
e também o secretário da Agricultura do 
Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, que, 
antes do evento esteve no Recife, quando 
palestrou na 4ª Norcana.

JUN/2015

JUL/2015

AgO/2015

SET/2015

OUT/2015

NOV/2015

0,5845

0,5911

0,5906

0,5942

0,7449

0,7613

69,55

70,34

70,28

70,71

82,85

90,59

MasterCana Brasil 
duas vezes 

O presidente da União Nordes-
tina dos Produtores de Cana e da 
AFCP, Alexandre Andrade Lima, que 
preside a Cooperativa responsável 
por reabrir a Usina Cruangi nesta 
safra, recebeu o prêmio MasterCana 
Brasil, do Jornal Cana, pela 2ª vez na 
história desta premiação. A festa de 
premiação foi em São Paulo em se-
tembro. Lima foi reconhecido como 
um mais Influentes do setor em 
2015. A honraria destacou as suas 
ações no sentido de buscar driblar 
a crise pela qual passa o setor. Ou 
seja, pelos seus esforços em parce-
ria com o dos fornecedores de cana 
pernambucanos e nordestinos para 
buscar alternativas viáveis, visando 
a manutenção da cultura canavieira 
em PE e no Nordeste.


