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Ministro criador do 
RenovaBio recebe 
Mérito Canavieiro

Empregabilidade no 
setor da cana pode 

reduzir criminalidade

Usina Coaf mantêm 
desenvolvimento 

regional no Estado
3 87

Comissão, com membro da AFCP, 
garante lei da Dívida Rural sem vetos

Uma comissão nordestina de produtores ligados a entidades rurais, a exemplo da AFCP, teve um papel vital para o 
restabelecimento da Lei 13.606/2018, que contou com o apoio do presidente Temer.  Pág. 2
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Se algum produtor ainda tinha algu-
ma dúvida de que a união faz a força, es-
peramos que não tenha mais quando ob-
servarem que foi somente através dessa 
unidade do nosso setor que foi restabe-
lecida a lei original da Dívida Rural, mes-
mo após os vetos do presidente Michel 
Temer.  A união do nosso setor, entre os 
fornecedores de cana, mas também entre 
outros produtores rurais em Pernambuco 
e no Nordeste, e com o apoio das demais 
regiões do Brasil, através da Confedera-
ção Nacional da Agricultura e Pecuária 
(CNA), mostramos outra vez que tudo é 
possível quando juntos e comprometidos 
com metas em defesa da agropecuária. 

Destacamos, em especial, o papel 
desenvolvido por uma comissão de pro-
dutores nordestinos ligados a entidades 
rurais na região, a exemplo da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambu-
co (AFCP). Esta comissão, que é formada 
inclusive pelo pelo tesoureiro da AFCP, Da-
mião Pereira, foi vital no restabelecimento 
de artigos da referida Lei, antes vetados 
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Juntos, garantimos lei da Dívida Rural sem vetos 

EXPEDIENTE

Editorial

pelo presidente da República, mas derruba-
dos depois, no início de abril, pelo Congres-
so Nacional. No mesmo dia da vitória, antes 
ainda, a comissão se reuniu com Temer, onde 
esclareceu as razões para manter tais artigos, 
sendo reconhecido pelo presidente. Com 
isso, evitamos o mal para todo produtor rural 
nordestino e de demais estados. 

Um dos benefícios com a derrubada dos 
vetos foi a elevação do prazo para renego-
ciação dos financiamentos rurais contraí-
dos, inclusive nos anos de seca entre 2012 
a 2016, junto ao Banco do Brasil e ao Banco 
do Nordeste (BNB). Sem isso, o produtor 
não conseguiria prorrogar as dívidas junto a 
estas instituições bancárias, mesmo desca-
pitalizado frente a longa seca sobre a plan-
tação, onde foi investida através do recurso 
desse financiamento. O prazo agora vai até 
27 de dezembro/18. 

Mais conquistas foram garantidas, como 
100% de desconto em multas sobre saldo da 
dívida e a redução da contribuição previden-
ciária (Funrural) dos produtores de 2,5% para 
1,7% do faturamento. Também possibilitou a 

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

No início de março, após o período de férias, os 
trabalhadores da usina Coaf/Crunagi, administrada 
pela cooperativa da AFCP, deram início aos 
trabalhos de apontamento da unidade para a safra 
2018/19. Na ocasião, os profissionais receberam as 
boas-vindas do presidente da Coaf/AFCP, Alexandre 
Andrade Lima, juntamente com a sua diretoria, 
gestores e o consultor do setor sucroenergético 
pernambucano, Gregório Maranhão.

Na sede da Associação dos Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan), o governador Ricardo Coutinho e 
várias lideranças, como o presidente da AFCP e da 
Feplana, Alexandre Andrade Lima, prestigiaram a 
posse do secretário da Agricultura da PB, Rômulo 
Montenegro. Ele foi empossado presidente 
Conselho Nacional de Secretários de Agricultura. O 
evento foi realizado em março. Montenegro é um 
aliado do setor canavieiro. 

Aconteceu
Coaf inicia ajustes para safra 18/19

Rômulo assume Coseagri na Asplan

adoção de mecanismos que permitem a 
renegociação das operações de créditos 
rurais do produtor do NE, inclusive da agri-
cultura familiar, contraídas até 2016. Neles, 
há critérios diferenciadas que deixam a  
carência de pagamentos até 2020 e fixa a 
conclusão da renegociação para 2030.

Ademais, com a derrubada dos vetos, 
também foram restabelecidos artigos 
desta Lei 13.606/18 onde cria a nova ta-
bela de descontos para beneficiar coo-
perativas, associações de produtores e 
contratos coletivos com dívida inscrita na 
Dívida Ativa da União. E, até 27/12/2018, 
suspendeu a obrigação da certidão ne-
gativa para liquidação ou renegociação 
de dívidas amparadas pela Lei nº 13.340, 
de 2016. E permitiu a liquidação do saldo 
devedor com a utilização de créditos de 
prejuízos fiscais e da base de cálculo ne-
gativa da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL) para os contribuintes 
estabelecidos como pessoas jurídicas. A 
nossa união garantiu outra vez conquis-
tas para o setor. Sigamos firmes!
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Ministro Fernando Filho recebe comenda das mãos de Alexandre Andrade Lima, presidente da Feplana e da AFCP

Federação dos Plantadores de Cana do Brasil considera Fernando Filho como sendo o primeiro ministro de Minas e Energia a materializar a relevância da cana como matriz energética

Em tempo recorde, com menos de dois 
anos da criação até a aprovação e sanção, 
graças a atuação do ministro mais jovem 
do governo Temer, Fernando Filho (Minas 
e Energias), o Brasil voltou a ter um projeto 
que incentivará a volta da produção cana-
vieira do país para fins energéticos e afins 
através do Programa Nacional de Biocom-
bustíveis (RenovaBio). Ele foi aprovado no 
fim de 2017 pelo Congresso Nacional e re-
gulamentado em março por Temer. Frente 
a envergadura do projeto, a Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil (Feplana), pre-
sidida pelo líder da AFCP, Alexandre Andra-
de Lima, homenageou o ministro pelo feito, 
conferindo-o a Honra ao Mérito Canavieiro 
2018. O evento foi em março em Brasília.

O projeto é considerado pelo setor 
produtivo, a exemplo da Feplana, como 
de envergadura similar a do antigo Proal-
cool na década de 1970. O RenovaBio tem 
sinergia político-ambiental e socioeconô-
mica mundial voltada à redução de gases 
de efeito estufa oriunda dos combustíveis 
fosseis. E é indispensável para que o Brasil 
possa cumprir a sua meta de redução de 
emissões até o ano de 2030, conforme se 
comprometeu no Acordo Global de París. A 
meta nacional de redução das emissões de 
poluentes na atmosfera é 43% abaixo dos 
níveis praticados de 2005. 

“Para isso, o RenovaBio criará meta e 
instrumentos para cobrar a conta de quem 

Feplana homenageia Fernando Filho,  
o ministro criador do RenovaBio

emite gases causadores do efeito estufa. 
E remunerará quem retira carbono da at-
mosfera, bem como incentivará uma maior 
redução  através de investimentos no au-
mento da produção de biocombustíveis”, 
destacou Andrade Lima na homenagem. 
Ele conhece bem o RenovaBio pois parti-
cipou de várias reuniões com o ministro 
antes da formatação, bem como após, até 
com o presidente Temer. A Feplana fez 
questão de ressaltar de forma grata que 
esta foi a 1ª vez que o setor canavieiro 
pode participar, com voz e vez, dos deba-
tes para a construção do Programa. 

A previsão é de que todas as metas do 
RenovaBio sejam anunciadas até julho de 
2019 e vigorem a partir de 24 de dezembro 
do próximo ano. A prioridade é contribuir 
na redução das emissões de CO² da atmos-
fera. Com isso, vai gerar a segurança neces-
sária para que haja investimentos do setor 
sucroenergético e das demais da cadeia 
dos biocombustíveis. “Já há previsão de 
investimento na ordem de R$ 1,4 milhões. 
Até 2030, a meta do programa é criar mais 
de 1,4 milhões de postos de trabalho  na 
produção de etanol e biocombustíveis em 
geral”, falou Andrade Lima.
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Presidente da Feplana e da AFCP, Alexandre Andrade Lima (no centro), participa 1ª reunião de Validação da 
RenovaCalc do RenovaBio, junto aos presidentes da Ascana, Luiz Dalben (à direita) e da AFCRC, Luís Orsi (à esquerda)

Antes mesmo da sanção presidencial do 
RenovaBio em março, o setor dos fornecedo-
res de cana, liderado pela Federação dos Plan-
tadores de Cana do Brasil (Feplana), já vinha 
atuado para a sua consolidação, mas também 
agindo para que os benefícios cheguem para 
o segmento, visto que é o responsável pela 
produção de uma parcela significativa da 
principal matéria-prima para fabricação do 
etanol brasileiro, contemplado pelo Progra-
ma Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). 

Uma das atuações da entidade focaliza 
na importância da definição dos parâmetros 
da captação e quantia do carbono seques-
trado da atmosfera por cada biocombustível 
a fim de definir o crédito (CBios) por cultura 
agrícola. Neste sentido, Alexandre Andrade 
Lima, presidente da Feplana e da AFCP, tem 
participado de alguns encontros, como da 
1ª reunião de Validação da RenovaCalc, que 

O Conselho do Agro da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA), formado 
por importantes entidades do segmen-
to, como a Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana), iniciou durante 
sua 1ª reunião do ano a construção de um 
documento sobre o que a CNA esperará 
do então presidente brasileiro a partir de 
2019. O encontro foi em março em Brasília. 
Na ocasião, Alexandre Andrade Lima, pre-
sidente da Feplana e da AFCP, defendeu 
que, independente de quem seja eleito 
presidente do Brasil, o mandatário deve 
garantir a implementação do Programa 
Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), 
regulamentado um dia antes pelo presi-
dente Temer, em um evento em SP, no qual 
Lima participou.  

“O RenovaBio é um programa de Esta-
do e não de governo dada a sua relevância 

Feplana defende RenovaBio no Conselho da CNA

Setor da cana atento ao crédito (CBios) do RenovaBio

Um dia após Michel Temer assinar decreto do RenovaBio, presidente da Feplana, Alexandre Andrade Lima, defendeu no 
ConselhoAgro da CNA que a entidade cobre do próximo presidente do País a continuidade do programa

ao Brasil e para o mundo que carecem de 
políticas públicas ambientais, energéticas 
e econômicas, colocadas pelo Acordo de 
Paris”, realça Alexandre Andrade Lima, que 
é presidente da Feplana e membro do Con-
selhoAgro da CNA. O dirigente lembrou 

que os biocombustíveis brasileiros, como o 
etanol, valorizados no RenovaBio, tem este 
potencial socioeconômico e político-am-
biental, justificando, portanto, a garantia 
de sua implantação de modo que em 2020 
traga seus benefícios propostos.

será a ferramenta oficial do Renovabio para 
definição dos créditos de carbono (CBios) 
para cada segmento. 

O encontro foi realizado na Embrapa 
Meio Ambiente, em Jaguariúna/SP. Outro 

evento com este mesmo objetivo já foi reali-
zado depois no Recife, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado, organizado pelo 
Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool de 
Pernambuco (Sindaçúcar).
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Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP, passa o comando da Unida para o presidente da Asplan/PB, José Inácio

No final do mês de janeiro, após nove 
anos à frente da União Nordestina dos Pro-
dutores de Cana (Unida), o presidente da 
AFCP, Alexandre Andrade Lima, passou o 
posto para José Inácio - líder da Associação 
dos Plantadores de Cana da Paraíba (As-
plan). Desde então, Inácio vem cuidando do 
interesse dos 21 mil canavieiros presentes 
do RN a Bahia. Além dele na Presidência, a 
nova direção da Unida é formada por José 
Amaro (SE), Edgar Filho (AL) e  Raimundo 

AFCP passa o comando da Unida para a Asplan/PB 
Antes da cerimônia da posse, uma bancada de deputados e senador defendeu pleitos do setor canavieiro do Nordeste, como a garantia da taxação do etanol importado dos EUA

Nonato (PB). E o Conselho Fiscal é compos-
to pelos pernambucanos Frederico Pessoa 
de Queiroz, Gerson Carneiro Leão, Andrade 
Lima e pelo paraibano Oscar Gouveia.

Inácio terá grandes e desafiantes tarefas 
à frente da Unida. Por sinal, o novo presiden-
te, no dia da posse, na sede da Asplan/PB, 
demonstrou que não poupará esforços para 
que o mandato seja em prol da classe, como 
fez o seu antecessor. Horas antes dele assu-
mir, já promoveu um evento no local, reu-

nindo uma bancada de deputados, senador 
e demais lideranças. “Foi defendida a garan-
tia da taxação do etanol importado dos EUA, 
cujo o ministro da Agricultura especulava 
excluí-la, logo após poucos meses da volta 
dessa tributação, aliás, de apenas uma parte  
do combustível, prejudicando o mercado de 
etanol nacional”, realçou Lima. 

Embora esteja deixando o comando da 
Unida, Andrade Lima continua à frente da 
Federação dos Plantadores de Cana do Brasil 
(Feplana). E ele parabeniza Inácio pelo posto 
que assumiu e pela demonstração de que o 
seu mandato será de plena dedicação em 
defesa da classe canavieira.  

Lima aproveitou o evento e lembrou 
que a subvenção federal da cana nordesti-
na, aprovada ainda no governo Dilma, não 
paga, continua na pauta do setor. E frisou 
também a iniciativa da AFCP, através da es-
fera jurídica, que, a depender do resultado, 
poderá ser seguida pelos demais estados. A 
AFCP busca ação indenizatória contra Petro-
bras e a União, em função das perdas pro-
vocadas para o setor sucroenergético por 
conta da política de controle de preços da 
gasolina praticada pela Petrobras, entre os 
anos 2011 e 2014, no governo Dilma.
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Sobram razões para manter taxa no etanol dos EUA

“Esperamos que o Ministério da Agricultura continue defendendo o produtor rural, os trabalhadores e a economia 
brasileira”, destacou Alexandre Andrade Lima, presidente da Feplana e da AFCP durante reunião com Blairo Maggi

O STF respeitou acertadamente o princípio jurídico básico 
de que uma lei não pode retroagir para punir o cidadão”, 
destacou Lima, presidente da Feplana

No final do mês de fevereiro, semanas 
após a declaração do ministro da Agricultura 
(Mapa) Blairo Maggi sobre o futuro incerto da 
manutenção da taxação de parte do etanol de 
milho importado dos EUA, que à época levou 
a queda de 7% no preço do açúcar em uma 
semana, o setor agrícola/industrial do etanol 
nacional voltou a tratar do caso durante reu-
nião na Secretaria de Relação Internacional do 
Mapa. Esta secretaria, que é responsável por 
formular a posição da pasta e defendê-la no 
Conselho de Ministérios (Camex), instância do 
governo federal que dá a palavra final sobre 
a questão, recebeu teses e duras críticas da 
Federação dos Plantadores de Cana do Brasil 
(Feplana) sobre o assunto, as quais se alinham 
com a  do Fórum Sucroenergético Nacional, 
em defesa da manutenção desta tributação, a 
qual mal entrou em vigor, tendo sua duração 
de dois anos.

A posição conjunta da Feplana e do Fó-
rum foi inclusive reunida em um único docu-
mento e enviada oficialmente à responsável 
pela secretaria do Mapa. Na reunião, a gestora 
responsável disse não haver pedido de mu-
dança da taxa pela Camex, tampouco pelo 
Mapa ou outro ministério. “Dias após, depois 
da declaração da Feplana à mídia de que o mi-
nistro havia desistido de retirar a taxação, Ma-

Em março, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluiu o julgamento de questiona-
mentos a artigos do novo Código Florestal 
brasileiro, válido desde 2012. Foi mantido a 
maioria deles por julgá-los constitucionais. 
O mais polêmico, ou melhor, o resultado 
que mais repercutiu pela grande mídia foi 
sobre a manutenção do princípio jurídico 
básico de que uma lei não pode retroagir 
para punir o cidadão. No caso julgado, res-
peitou-se tal entendimento legal para evitar 

STF acertou sobre o Código Florestal, avalia Feplana

ggi falou à imprensa que nem retirou e nem 
incluiu”, relembra Alexandre Andrade Lima, 
presidente da Feplana. 

 Contudo, o setor agrícola/industrial do 
etanol brasileiro está preocupado e aponta 
vários motivos para que se mantenha a res-
pectiva taxação diante do significativo volu-
me do etanol importado, grande parte até 
sem qualquer tributação, que tem entrado 
no mercado local. O setor nacional já vem 
sofrendo tal competição injusta com o eta-

nol de milho estrangeiro - este que continua 
sendo subsidiado por programas agrícolas 
de seu governo, diferente daqui. Além dis-
so, a taxação do etanol dos EUA é 6,25 vezes 
menor que a tributação imposta pelos norte-
-americanos para que o açúcar brasileiro, mais 
competitivo que o deles, entre no mercado 
interno de lá. Mais questões são também de-
talhadas no documento conjunto do setor 
agrícola/industrial do etanol brasileiro contra 
o fim da taxação.

penalizações dos agropecuaristas que se-
guiram o texto da legislação anterior refe-
rente as áreas já ocupadas, especificamente 
até julho de 2008. “Logo, nada mais do que 
justo”, falou à época o presidente da Fede-
ração dos Plantadores de Cana do Brasil e 
da AFCP, Alexandre Andrade Lima, reconhe-
cendo a situação verificada no período de-
finido pela referida lei, sendo, portanto, in-
justo a aplicação de quaisquer sanções e/ou 
penas, suspensas diante desse julgamento.
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A história da usina com a Zona da Mata 
de Pernambuco se misturam. O forte desem-
penho da usina Cruangi, em Timbaúba, com 
a sua produção de açúcar e álcool sempre fo-
ram condicionantes para o incremento do lo-
cal e toda região, interrompido, infelizmente 
pela aguda crise nacional que abalou o setor 
canavieiro no início desta década, levando a 
usina a fechar e a população a amargar pre-
juízos com os cortes drásticos de empregos 
e a redução de recursos que circulavam no 
comercio. Mas, em julho de 2015, graças à 
disposição de um grupo de proprietários de 
engenhos na Mata Norte, organizados na Co-
operativa da Associação dos Fornecedores de 
Cana (Coaf/AFCP), e com o apoio do Governo 
do Estado e demais parceiros como o Sindica-
to dos Cultivadores de Cana de PE, a unidade 
foi reativada, rebatizada como Coaf, retoman-
do a produção de etanol e que acabou de lan-
çar no mercado interno o açúcar com a marca 
AguAzul - nome dado em referência ao maior 
e conhecido açude do município que dá su-
porte hídrico à usina e ao plantio da cana.

Usina da Cooperativa dos Fornecedores de Cana (Coaf), antiga Cruangi, mantêm relevância socioeconômica para a Zona da Mata, com destaque em Timbaúba, que acaba de fazer 139 
anos de emancipação, cidade onde fica a unidade gerida pela Coaf/AFCP

Usina Coaf contribuiu no desenvolvimento regional
“A usina Coaf é a empresa que mais 

emprega em Timbaúba. Chegamos a 300 
funcionários no parque fabril e 3 mil traba-
lhadores nos canaviais de nossos coopera-
dos da cidade e de outras no entorno. Só 
nesta última safra circularam mais de R$ 95 
milhões na região”, comemora o presiden-
te da Coaf e da AFCP, Alexandre Andrade 
Lima. Ao todo, já foram investidos R$ 22 
milhões para manter a usina em ativida-
de. Só de impostos municipais, estaduais e 
federais, que são revertidos para a própria 
comunidade, a Coaf já pagou mais de R$ 
9,5 milhões nestas três última safras. E, no 
último ano, investiu mais R$ 300 mil com a 
compra de equipamentos novos só para o 
setor de Empacotamento de açúcar, depois 
de já ter feito investimentos na requalifica-
ção das máquinas para produção também 
de açúcar, visto que a usina só se encon-
trava apta para a fabricação de etanol, em 
virtude dos anos que ficou fechada.

Neste curto intervalo de tempo, a Coaf, 
com três diretores, um conselho de oito 

cooperados e a equipe técnica, com com-
petência, transparência, honestidade e 
dedicação, já colocaram a usina entre as 
primeiras do gênero no quesito rendimen-
to e eficiência no estado. E é a responsável 
por pagar o melhor preço da cana para os 
fornecedores em comparação a todas as 
usinas em PE. E contribui para que as de-
mais usinas no estado valorizem a cana dos 
agricultores e o próprio canavieiro, diante 
da concorrência que a Coaf criou. Com isso, 
tem-se distribuído melhor a renda prove-
niente da referida produção de cana na 
Zona da Mata Norte.

SAFRA 2017/2018 - Na última safra, a Coaf 
chegou a moer 545 mil toneladas de cana, 
um recorde desde quando reativou a usina. 
Apesar disso, falta muito para atingir a mar-
ca de 1,3 milhões de toneladas já esmaga-
das por Cruangi. A falta de matéria-prima, 
derivada sobretudo pelos cinco anos de 
seca, é um desses limitadores, além de ou-
tros desafios, muitos já superados.
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Prefeitos da Zona da Mata de PE e os deputados estaduais Aloísio Lessa, Henrique Queiroz e Antônio Moraes defenderam o 
projeto Renovar da cana durante evento na AFCP

Setor dos fornecedores de cana marca presença no evento organizado pelo Santander e 
Datagro. A atividade reuniu as maiores lideranças do setor sucroenergético do Brasil

Políticos e o setor empresarial apoiam 
um projeto de empregabilidade no setor 
canavieiro do NE para contribuir na redu-
ção da criminalidade em Pernambuco e de 
mais cinco estados da região envolvidos, 
onde há entidades ligadas à União Nor-
destina dos Produtores de Cana (Unida). 
O Projeto de Parceria Público-Privada, de 
autoria do consultor Gregório Maranhão, 
chama-se Renovar. A meta é a redução da 
criminalidade através da criação de postos 
de trabalho via a retomada dos patamares 
da produção da cana e produtividade das 
usinas, que caem a cada ano, ampliando o 
exército de desempregados e a elevação 
da criminalidade.

Em Pernambuco as articulações polí-
ticas para viabilizar o Renovar no estado 
estão avançando. “O trabalho iniciou logo 
depois da reunião da Unida em março aqui 
na AFCP, onde deliberou a aprovação e o 
começo das movimentações das entidades 
junto aos governadores de cada estado e 
demais representações políticas locais, a 

Renovação dos canaviais em parceria com estados

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

... chuva cobater a cigarrinha. Ela 
prejudica a cana. Encurta entrenós, reduz 
o armazenamento de açúcar e afeta a 
produção industrial. Logo, é tempo fazer 
uma avaliação de campo para definir 
como se encontra a infestação da praga. E, 
sendo associado da AFCP, deve-se buscar 
na entidade o fungo para combatê-la.

... mais umidade na zona canavieira por 
conta do início do período chuvoso 
na região. Desse modo, a fim de evitar 
prejuízo na plantação, o produtor precisa 
começar ou continuar a utilização dos 
corretivos de solo. Um deles é a aplicação 
de calcário. Além disso, nas áreas que serão 
utilizadas para renovação de inverno, é 
preciso manter as aplicações de glifosato.

que o Departamento Técnico da AFCP 
já recomeçou a produção de um 
fungo para uso no controle biológico 
da cigarrinha da cana? O produtor 
associado tem o direito à aquisição 
gratuita dele. A dosagem recomendada 
é de 2kg com arroz por hectare. É 
indispensável o uso de adesivos foliares.

que a AFCP atuou para a aprovação 
do RenovaBio, que fortalecerá a cadeia 
produtiva da cana através do etanol? Sabia 
que a AFCP e o Sindicape são defensores 
do projeto Renovar da cana nordestina? O 
projeto busca o apoio dos governos para 
renovação de parte dos canaviais, através do 
repasse de insumos e mão de obra. Estima-
se a criação de 14 mil empregos no estado.

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

É tempo de... Você sabia?

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) 
– PERNAMBUCO –

fim de garantir apoio suficiente para bus-
car recurso federal para implementação do 
projeto”, conta Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP. Em abril, já houve um 
reunião com prefeitos e deputados esta-
duais na AFCP. E depois foi realizada uma 
audiência pública na Assembleia Legislati-
va do Estado. O governador Paulo Câmara 
já até sinalizou apoiar no que for possível. 

A Unida e todas entidades filiadas ainda 
buscam uma audiência com o ministro de 
Segurança Pública, Raul Jungmann. O  Re-
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0,7015

0,6483
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0,6737

0,6895

0,6921

0,6940

83,48 

77,15

76,39

80,17

82,05

82,36

82,59

novar visa recuperar 300 mil hectares de 
canaviais do NE, de modo a contribuir na 
retomada da produção de 60 milhões de to-
neladas de cana na região. Os números dos 
últimos anos não atingiram 40 milhões por 
safra. Hoje, por exemplo, as usinas de açúcar 
e etanol em PE têm capacidade ociosa de 
mais de 5 milhões de toneladas. Moem 11,5 
milhões de cana por safra diante do déficit 
da matéria-prima nos últimos anos, marca-
dos por cinco anos de seca, quando estão 
prontas para esmagar 17 milhões. 

Feplana no evento onde Temer regulamentou RenovaBio 
Em março, o setor dos fornecedores de cana de açúcar, repre-

sentado por Alexandre Andrade Lima, presidente da Federação 
Nacional do segmento (Feplana) e da AFCP, participou de um 
dos mais importantes eventos do setor sucronergético brasileiro 
onde é oficializado o início da safra 2018/19 no Centro-Sul do Bra-
sil. Diante da relevância do evento, organizado pelo Santander e 
pela Datagro, o presidente Temer escolheu a oportunidade onde 
reunia as maiores lideranças do setor para assinar o decreto do 
Programa Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).


