
1MAIO A SETEMBRO DE 2018 – www.afcp.com.br

PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO | ANO VII | Nº 23 | MAIO A SETEMBRO DE 2018

Alexandre Lima 
presente no debate dos 

presidenciáveis

Presidente da AFCP 
recebe o Prêmio Mérito 

Rural 2018

Produtores retiram 
embalagens de 

defensivos do campo
5 86

Governador participa do início da 
moagem da usina Coaf em Timbaúba

Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana (Coaf) investe R$ 10 milhões na unidade para esta safra. 
Prevê moagem 20% maior. Além da produção de etanol, também fabricará cachaça.  Pág. 3 e 4
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A existência de um setor exclusivo 
de distribuição do etanol hidratado é 
perversa para a cadeia produtiva por-
que cria distorção econômica de merca-
do, geram custos e encarece o produto 
para o consumidor final. Além disso, re-
tira dos produtores de etanol a oportu-
nidade de crescimento, cria ineficiência 
logística e inibe a riqueza regional, ora 
absorvida por distribuidoras, que ainda 
reduz a renda do consumidor com pro-
duto mais caro. Não é razoável a manu-
tenção deste modelo normatizado pela 
Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
que restringe a venda direta do etanol 
pelas 378 usinas brasileiras, obrigando-
-as a negociar somente com poucas 
distribuidoras, mesmo a quilômetros de 
distância, enquanto as proíbem de co-
mercializar no posto ao lado.

As distribuidoras defendem a garan-
tia do atual modelo, mesmo após o Con-
selho Administrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) editar uma recente resolução 
onde derruba todos os argumentos. Di-
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Venda direta só traz vantagens; não à restrição!

EXPEDIENTE

Editorial

ferente do que diziam, o Programa Nacional 
dos Biocombustíveis (Renovabio) só tende 
a ganhar com a venda direta. Pois, o etanol 
percorrerá menor distância da usina para os 
postos, reduzindo a emissão de CO² com o 
transporte às distribuidoras. Com isso, gera-
-se mais créditos ambientais ao produtor do 
etanol. Segundo a lei do Renovabio, as usina 
será um dos agentes participes da comer-
cialização desses títulos de descabonização 
(Cbios). O outro agente são as distribuidoras, 
que comprarão os títulos e repassarão às usi-
nas. E, com a venda direta de etanol, bastaria 
um simples ajuste nesta lei para incluir os 
postos neste mercado de carbono.

O fim da exclusividade da venda pelas 
distribuidoras oportunizará ainda a econo-
mia nos fretes e garantirá rapidez e segunça 
no abastecimento, como visto na greve dos 
caminhoneiros. E, frente a baixa dos preço 
do etanol no mercado, a queda do valor será 
rápida para o consumidor. Quanto à adequa-
ção na tributação, os estados ganharão com 
isso, não havendo descontinuidade na arre-
cadação, pois continuarão céleres e eficien-

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente da Feplana e da AFCP

No final de julho, a direção da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) 
solicitou ao secretário de Segurança Pública 
do Estado, Antônio de Pádua, medidas para o 
combate e a redução do nível de criminalidade 
nas áreas da zona canavieira. O deputado estadual, 
Antônio Moraes, acompanhou o presidente e 
o vice-presidente da AFCP, Alexandre Andrade 
Lima e Paulo Giovanni Tapety respectivamente.

No final de agosto, mês em que a Cooperativa dos 
Fornecedores de Cana (Coaf) iniciava a moagem 
da quarta safra seguida da usina em Timbaúba-PE, 
arrendada por cerca de 800 produtores de cana 
desde o ano de 2015, o presidente da Coaf e da 
AFCP, Alexandre Andrade Lima, acompanhado do 
tesoureiro da entidade canavieira, Damião Pereira, 
receberam a visita de apoio de lideranças do 
assentamento Catende (Givanildo e Elenildo).

Aconteceu
Segurança rural na pauta da AFCP

Líderes em Catende visitam AFCP

tes na cobrança também com a venda 
direta pelas usinas.

Ademais, a venda direta não excluirá 
as distribuidoras do mercado. Só elevará 
o número de agentes, oportunizará a con-
corrência e garantirá às usinas a opção da 
venda direta ou pelos distribuidores cre-
denciados pela ANP. A qualidade do eta-
nol também continua. A rotina de controle 
será a mesma, sendo o posto responsável 
por garantir a atual certificação no ato do 
recebimento deste combustível através do 
Registro das Análises da Qualidade, defini-
dos pela ANP. E a agência já regula a quali-
dade do etanol das usinas, obrigando-as a 
manter as amostras a partir da venda.

Portanto, a venda direta do etanol só 
trás benefícios à natureza, ao mercado, aos 
estados e à sociedade que já percebeu e 
tem defendido tal pleito, seja na esfera ju-
dicial em decisões liminares nas  regiões, 
seja no Poder Legislativo com projetos de 
lei já aprovados, como no Senado, seja 
pela União através do Cade, órgão vincu-
lado ao Ministério da Justiça.
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Coaf deve esmagar 650 mil toneladas de cana e o faturamento da usina ultrapassar os R$ 100 milhões nesta safra 

Na usina Coaf/Cruangi, depois de participar de missa campal em ação de graças pelo início da safra de cana, o governador Paulo Câmara aciona as máquinas para o começo da moagem

No início de setembro, 800 produtores 
de cana de açúcar cooperativados que re-
abriram e administram a antiga usina Cru-
angi já há três safras, hoje Cooperativa do 
Agronegócio dos Fornecedores de Cana de 
Açúcar (Coaf), realizaram uma missa cam-
pal no pátio da unidade em Timbaúba-PE. 
A celebração foi feita em ação de graça pelo 
início da moagem da quarta safra seguida e 
pela previsão de crescimento na produção 
de etanol e no faturamento. O evento con-
tou com a presença do governador Paulo 
Câmara. O gestor tem sido um incentivador 
deste empreendimento, que já criou 3,7 mil 
postos de trabalho entre campo e indústria. 
A missa reuniu os trabalhadores da usina e 

Governador prestigia começo da moagem na Coaf
seus familiares, lideranças do setor e políti-
cos, como os deputados estaduais Aloísio 
Lessa e Antônio Moraes. dentre outras lide-
ranças pernambucanas.

“O governador tem sido um parceiro 
vital para usina Coaf”, diz Alexandre Andra-
de Lima, presidente do empreendimento e 
também da Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP). O dirigen-
te garante que o funcionamento da usina 
pela cooperativa só tem sido possível por 
conta do crédito presumido estadual de 
18,5% sobre o etanol produzido em uni-
dades arrendadas e administradas por 
canavieiros cooperativados, garantida por 
iniciativa de Paulo Câmara desde 2015. 

O restante das usinas do estado recebe o 
mesmo incentivo fiscal, sendo que de 12%. 

Para Lima, o estímulo foi essencial para 
os canavieiros reabrirem a usina e a mante-
rem competitiva no mercado. A Coaf tem 
gerado grande retorno socioeconômico 
e financeiro para toda a região, a começar 
pelos 3,7 mil postos de trabalhos gerados e 
as contratações de serviços e fornecedores 
para a usina com os reflexos positivos para o 
comércio do local. Também tem sido favorá-
vel para o Estado com a entrada de milhões 
em impostos: na safra 2015/16, a unidade 
pagou R$ 1.055.404,95; R$ 3.386.826,75 na 
seguinte e mais R$ 4.678.903,18 na safra 
17/18, tendo a ser maior nesta.

A produção cresce a cada ano na usina. 
E deve se repetir nesta safra. A previsão é 
de moer 650 mil toneladas, ante 544 mil na 
safra 2017/18, 344 mil na 2016/17 e 291 mil 
na 15/16. Fabricou 43 milhões de litros de 
etanol na última temporada. Para a safra 
atual também produzirá aguardente e em-
pacotará o açúcar Aguazul. A previsão é de 
um faturamento 20% maior

Usina Coaf prevê 
crescimento de 

20% nesta safra
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Todo o setor canavieiro do estado ganha direta ou indiretamente com esta ação. Só nas três últimas safras, por 
exemplo, a Coaf pagou a maior ATR média da cana em comparação com as demais usinas pernambucanas

A perspectiva de crescimento da Coaf não 
para nesta safra. A direção da cooperativa 
acaba de renovar o contrato de arrendamen-
to da usina com os donos de Cruangi. O con-
trato terá validade por décadas. Pelo acordo, 
a Coaf continuará à frente da usina até a safra 
de 2040/2041. A Coaf tem garantido mais be-
nefícios diretos para os integrantes e todo o 
setor. Nas três últimas safras, por exemplo, ela 
pagou a maior ATR média da cana em compa-
ração com as demais usinas pernambucanas, 
mesmo havendo um único padrão estadual 
para a análise da quantidade de açúcar na 
cana para a sua precificação. A cooperati-
va pagou R$ 137,269 de ATR média na safra 
passada, R$ 146,972 na safra 2016/2017 e R$ 
135,780 na anterior, período em que reabriu a 
usina Cruangi fechada já há três anos.

Após três safras consecutivas com cresci-
mento na produção de etanol e pagando o 
melhor ATR dentre todas as usinas do estado, 
a Cooperativa do Agronegócio dos Fornece-
dores de Cana (Coaf), antiga usina Cruangi 
em Timbaúba-PE, prevê um desempenho 
melhor nesta nova temporada. Apenas para 
esta safra, investiu R$ 10 milhões em melho-
rias na unidade. A Coaf automatizou e investiu 
no sistema de eletrificação do parque fabril, 
dentre outras qualificações e apontamentos 
relevantes dos maquinários. Além do etanol, 
produzirá aguardente e empacotará seu açú-
car Aguazul.

Na última safra, quando esmagou 544 mil 
toneladas de cana e fabricou 43 milhões de 
litros de etanol, a Coaf faturou R$ 95 milhões.  
Parte deste recurso foi revertido em paga-
mento dos trabalhadores, dos fornecedores 
de cana e outros, com serviços e impostos lo-
cais, estaduais e federais. A unidade tem 320 
empregados diretos no parque fabril e cerca 

Usina Coaf investe R$ 10 milhões só nesta safra

Cooperativa da AFCP arrenda usina até a safra 2040/2041

Arrendada e gerida desde 2015 pela Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana (Coaf), a unidade iniciou a 
moagem de sua quarta safra seguida e prevê aumento na produção de etanol e no faturamento

de 3,5 mil contratados pelos 800 canavieiros 
cooperativados para o corte de cana nos en-
genhos da Zona da Mata Norte, reaquecendo 
a economia do local. 

A Coaf também tem agregado valor à 
cana fornecida pelos canavieiros cooperativa-
dos. Além de receberem pela matéria-prima 
para produção do etanol, o agricultor tam-

bém ganha pelo combustível quando o fatu-
ramento da usina é superior aos investimen-
tos e gastos realizados. “Se a safra e a moagem 
alcançarem os resultados esperados, dividire-
mos as sobras do faturamento da unidade 
com nossos cooperados”, adianta Alexandre 
Andrade Lima, presidente da cooperativa e 
da entidade da classe (AFCP).
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Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP e da Feplana, participa do debate

No fim de agosto, durante o evento do 
Conselho do Agro da Confederação da Agri-
cultura do Brasil (CNA), em Brasília, os candi-
datos à Presidência do Brasil destacaram a 
importância do setor agropecuário e o que 
pretendem fazer para solucionar os gargalos 
do setor caso vençam o pleito eleitoral. Além 
de mostrarem suas propostas para o setor, os 
presidenciáveis presentes receberam o do-
cumento O Futuro é Agro 2018-30 – conjun-
to de proposta das 15 entidades envolvidas, 
como a Federação dos Plantadores de Cana 
do Brasil (Feplana), presidida por Alexandre 
Andrade Lima. Presente no debate com os 
candidatos, o dirigente canavieiro defen-
deu a implementação efetiva do RenovaBio 
e a inclusão da cana na Política Nacional de 
Garantia de Preço Mínimo (PGPM) como 
já ocorre com a maioria das outras culturas 
agrícolas, dentre outras pautas. Estes pleitos 
estão no documento da CNA. 

Andrade Lima, que ainda preside a Asso-
ciação dos Fornecedores de Cana de Pernam-
buco, estado onde também é presidente de 
uma cooperativa que arrendou e geri uma 
usina de etanol, aguardente e açúcar, esteve 
por duas vezes no palco central do debate du-
rante as apresentações dos candidatos Henri-
que Meirelles e Álvaro Dias. Este último inclu-
sive destacou a relevância do cooperativismo 
para o desenvolvimento e fortalecimento do 
setor rural. O presidenciável falou que investi-
rá também em apoio técnico, extensão rural, 
crédito, microcrédito, apoio nas exportações, 
armazenagem, dentre outros temas.  Já Mei-
relles focou nas questões de infraestrutura e 
logística, abertura de mercado externo/acor-
dos comerciais, defesa agropecuária e etc.

Geraldo Alckmin e Marina Silva também 
participaram. O primeiro priorizou a urgência 
de se fazer investimentos e reformas diversas 
pelo governo. Marina priorizou a tecnologia 
e informação no campo. A CNA convidou os 
candidatos bem mais pontuados nas pesqui-
sas. Ciro e Bolsonaro não compareceram.

Canavieiro participa de debate dos presidenciáveis

Candidatos receberam documento intitulado O Futuro é Agro 2018-2030. Nele, a implementação efetiva do RenovaBio e a 
inclusão da cana na Política de Garantia de Preço Mínimo são defendidas

Em agosto, durante assembleia na 
AFCP, os associados aprovaram que a 
entidade contrate o escritório de ad-
vocacia Piauhylino Monteiro para atu-
alizar ações indenizatórias que buscam 
ressarcimento dos prejuízos derivados 

AFCP busca recuperar perdas no preço 
da cana

da política de preço da cana, adotada 
pelos governos de 1986 a 1995. A AFCP 
busca a responsabilização da União de 
modo que sejam resgatadas todas as 
perdas decorrentes de seus associados 
no período.



6 MAIO A SETEMBRO DE 2018 – www.afcp.com.br

Coaf recolhe toneladas de embalagens vazias
A pedido da AFCP, os fornecedores de cana da Mata Norte recolheram sete toneladas de embalagens de defensivos das suas propriedades e levaram para a usina Coaf em Timbaúba

No começo de agosto, os produtores 
de cana da Zona da Mata Norte partici-
param de mais uma edição de uma cam-
panha ambiental puxada pela Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP). O foco dela foi o cuidado com a na-
tureza e a proteção dos trabalhadores. Os 
participantes levaram o material para a an-
tiga usina Cruangi, gerida pela Cooperativa 
do Agronegócio dos Fornecedores de Cana 
(Coaf ). Foram coletadas das propriedades 
rurais sete toneladas de embalagens vazias 
de defensivos agrícolas. A campanha con-

da Corteva.  Também houve palestras de 
representantes do Banco do Nordeste (BNB) 
sobre linhas de financiamento agrícola e ne-
gociação de dívidas. 

Na programação, um representante da 
Arysta debateu sobre o uso de Biozyme e 
Fitoplus na redução da quantidade de se-
mentes de plantio de cana. Na sequência, 

Cooperativado participa de evento técnico na usina Coaf 
foi a vez da Nufarm, que falou referente o 
controle do Capim Gengibre com o uso de 
Nuforon. Depois, a Corteva abordou a res-
peito de uma nova alternativa para o con-
trole de ervas daninhas na socaria. Antes do 
almoço de encerramento, o BNB apresentou 
algumas das novas linhas de financiamento 
agrícolas e renegociação de dívidas.

Pelo 3ª ano seguido, a Cooperativa do 
Agronegócio dos Fornecedores de Cana 
(Coaf) promoveu o Encontro dos Produ-
tores de Cana da Mata Norte. A atividade, 
que foi realizada em julho na antiga usina 
Cruangi, hoje unidade Coaf, reuniu coope-
rativados e promoveu palestras técnicas 
com os especialistas da Arysta, Nufarm e 

tou com a parceira da Agência Estadual de 
Defesa e Fiscalização Agropecuária (Ada-
gro) e da Associação dos Revendedores de 
Produtos Agropecuários (Arpan). 

“Esta é a nossa quinta edição da cam-
panha Campo Limpo, contribuindo para 
evitar o risco de contato com o material 
descartado e contaminação dos rios, solos 
e das pessoas”, comemora Alexandre An-
drade Lima, presidente da AFCP, presente 
na atividade. As embalagens chegaram 
com as recomendações dadas referente à 
tríplice lavagem e perfuradas.

Todos os participantes receberam da 
Arpan um certificado de entrega das emba-
lagens. O documento entregue tem valor 
legal e é reconhecido pela Adagro, sendo 
obrigatório o produtor possuí-lo e apresen-
tar quando em fiscalizações do Ministério 
do Trabalho ou da Adagro nos engenhos. 

No final do mesmo mês, a campanha 
também foi realizada na Mata Sul. Seis to-
neladas foram levadas pelos produtores de 
cana da região para Joaquim Nabuco, na 
usina Pumaty, gerida pela Agrocan – Coope-
rativa do Sindicato dos Cultivadores de PE.
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O novo superintendente estadual do 
Banco do Nordeste (BNB), Ernesto Lima 
Cruz, anunciou durante uma reunião com 
a direção da Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP) que au-
mentará a parceria com o setor. O anúncio 
foi feito na visita à entidade canavieira em 
junho. Acompanhado do gerente executi-
vo da instituição bancária, Josuel Lucena, o 
superintendente garantiu que o BNB tem 
muito recurso para ser aplicado em finan-
ciamentos em favor dos produtores de 
cana da região. “Ficamos satisfeitos com a 
atenção dada. Na conversa, ele nos apon-
tou formas para reduzir os entraves e bu-
rocracias para que os financiamentos che-
guem mais rápido para os fornecedores de 
cana de toda a região”, informa Alexandre 
Andrade Lima, presidente da AFCP.

BNB tem bastante recurso para ser aplicado em favor dos fornecedores de cana de PE. O anúncio foi feito pelo novo 
superintendente estadual do banco, Ernesto Lima Cruz, em visita à direção da AFCP na sede da entidade canavieira

Há dois tipos de Cigarrinha: Raiz e Folha. A da Raiz é mais 
agressiva e de difícil controle. Ela ataca a raiz. Em face sua 
localização no solo, dificulta o seu combate. Ambas as 
cigarrinhas provocam grande perdas

BNB amplia parceria de financiamento para a cana

“Nosso associado recebe gratuitamente. O 
uso de práticas culturais com esse tipo de 
controle permitiu a redução da população 
desta praga a um custo inferior ao obtido 
com o controle químico e sendo mais efi-
ciente”, realçou Paulo Giovanni, vice-presi-
dente da AFCP e diretor do Departamento 
Técnico do órgão. 

O fungo Metarhizium anisopliae também 
está à venda pela AFCP para os produtores 
não associados. Em casos mais extremos da 
infestação e quando é necessário o uso de 
produtos químicos, o dirigente lembra aos 
produtores que a Cooperativa de Agronegó-
cio da entidade (Coaf) vende produtos para 
este combate químico, sendo vendido a pre-
ços menores que os praticados pelo mercado, 
como o inseticida Actara. Giovanni alerta que 
quando a praga já estiver em estado avança-
do, com efeito descontrolado no canavial, é 
recomendável usar o controle químico.

Praga da Cigarrinha da Raiz é combatida pela AFCP
Com a volta da chuva regular após en-

frentarem cinco anos de seca, os produtores 
de cana temiam desde maio a infestação da 
Cigarrinha da Raiz, inseto oriundo do norte 
de Alagoas, que se alastrava nos canaviais 
da Mata Sul pernambucana. Esta praga ata-
ca inicialmente a raiz e retira nutrientes da 
plana. Depois, secam as folhas e apodrecem. 
E a cana também deixa de absorver água, 
reduzindo a sua produção. A previsão de 
perda era de 15 toneladas por hectare. E as 
que sobrevivem perdem a capacidade de re-
ter açúcar, reduzindo seu valor de mercado. 
Porém, o mal foi evitado graças a rápida ação 
da Associação dos Fornecedores de Cana do 
Estado (AFCP), que também atua no comba-
te desta praga.

O Departamento Técnico da entidade 
apostou na produção de um fungo (Metarhi-
zium anisopliae) para o controle biológico da 
Cigarrinha da Raiz (Mahanarva fimbriolata). 
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Ao lado do presidente da CNA, o presidente da Feplana e da AFCP, Alexandre Andrade Lima, foi uma das 15 personalidades 
homenageadas durante o Prêmio Mérito Rural 2018

“O Senado fez sua a parte. Falta a Câmara Federal fazer a 
sua também, acabando com o cartel das distribuidoras que 
tem tido a exclusividade para vender o etanol das usinas, 
encarecendo o preço do combustível”, diz Feplana

Em reconhecimento à sua atuação em 
prol do interesse dos produtores de cana e 
pela luta para o desenvolvimento da agro-
pecuária no Brasil, o presidente da Federação 
dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana), 
Alexandre Andrade Lima, recebeu o Prêmio 
Mérito Rural 2018 no final de julho. Na oca-
sião, ao lado dos presidentes da CNA (João 
Martins), da União Nordestina dos Produtores 
de Cana (José Inácio) e da Federação da Agri-
cultura de Pernambuco (Pio Guerra), Andrade 
Lima, que também preside a AFCP, recebeu o 
troféu Henrique Vieira de Albuquerque Melo, 
honraria dada durante o evento realizado em 
João Pessoa. A iniciativa foi da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Paraíba e do Senar.

Prêmio Mérito Rural 2018 vai para Alexandre Lima

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

... fazer o monitoramento da colheita. É 
necessário haver uma atenção redobrada 
ao corte de cana de açúcar com toco 
baixo. Também preciso afastar a palhada 
da esteira e evitar as impurezas vegetais 
e minerais. É indispensável ainda ter a 
atenção para com o tempo de queima a 
fim de garantir melhorias no teor de ATR.

... intensificar os tratos culturais das 
áreas que já foram colhidas, como 
fazer a aplicação de herbicidas de 
pré-emergência. Mas também arrancar 
o capim e aplicar corretivos de solo, 
limpeza de drenos, etc. O departamento 
Técnico da AFCP está à disposição 
do associado. A Coaf possui inclusive 
vários produtos para a venda.

que o departamento técnico da AFCP 
fiscaliza as análises de cana feitas 
pelas usinas para o pagamento do ATR 
aos seus associados? O fornecedor 
tem a garantia do cumprimento das 
normas estabelecidas pelo Consecana-
PE, evitando prejuízos sobre a 
comercialização da sua cana de açúcar.

que a partir do mês de setembro 
teremos uma melhora do preço da 
cana? A melhoria será resultado de 
uma mudança do mix das usinas 
utilizado para o cálculo do valor da 
tonelada. Você sabia que já houve 
inclusive um aumento no preço da 
cana quando da introdução do crédito 
presumido no etanol hidratado?

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

É tempo de... Você sabia?

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) 
– PERNAMBUCO –

ABR/2018

MAI/2018

JUN/2018

JUL/2018

AGO/2018

0,6796

0,6730

0,7333

0,7395

0,6928

80,87

80,09

87,26

88,00

82,44

Feplana defende venda direta do etanol na Câmara Federal
Em julho, semanas após o Senado apro-

var o projeto para baixar o preço do etanol 
para o consumidor final através do fim de 
uma resolução da ANP que impede usinas de 
venderem o etanol aos postos, o presidente 
da Federação dos Plantadores de Cana do 
País (Feplana), Alexandre Andrade Lima par-
ticipou de audiência pública na Comissão de 
Minas e Energia da Câmara dos Deputados. 
Na ocasião, o dirigente foi o único que de-
fendeu a venda direta em meio a todos os 
demais presentes que atuaram em defesa da 
manutenção da exclusividade da comercia-
lização por parte das distribuidoras, mesmo 
encarecendo o etanol das usinas. 

“Caso esta seletividade seja mantida, 
o consumidor continuará pagando 13% a 

mais no preço do etanol só com a margem 
de lucro para manter a exclusividade às 
atravessadoras através da então resolução 
da ANP, sem falar no outro custo provenien-
te do passeio do etanol das usinas para os 
pontos de distribuição e respectivo retor-
no para os postos”, falou Lima, durante a 
audiência. A decisão ainda não foi tomada, 
mas existem projetos de lei de deputados, 
como o de JHC, a pedido da Feplana, que 
pede a venda direta. Mais audiências ocor-
rerão em outras comissões na Casa Legis-
lativa. A Feplana aproveitou para pedir da 
Câmara igualdade na quantidade dos par-
ticipantes e entidades defensoras e contrá-
rias à venda direta nos próximos debates, 
fato que não ocorreu nesta primeira.


