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Coaf fatura milhões e 
distribui R$ 600 mil  
com cooperativados

AFCP continua na 
presidência da Feplana e 
homenageia líder da CNA

AFCP reduz folha de 
pagamento do sócio com 
o fim do salário-educação

3 6 e 85

Feplana se reúne com Bolsonaro 
em defesa da cana de açúcar

Dentre as medidas, Alexandre Andrade Lima defendeu a manutenção da taxação do etanol de milho dos EUA, a fim 
de evitar a depreciação do etanol nacional e a queda do preço da cana no Brasil.  Pág. 4
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Desde que o governo brasileiro dei-
xou de taxar o etanol de milho de fora 
do Mercosul integralmente (em 2011) 
e depois parcialmente (em 2017), os 
EUA não só se tornaram o maior expor-
tador do produto para o Brasil, como 
têm gerado concorrência desleal com o 
produtor de etanol de cana nacional. As 
razões desleais são muitas para que na 
última safra, mesmo com a taxação de 
20% de 150 milhões de litros a cada tri-
mestre, o etanol estadunindense supe-
rasse os volumes importados em anos 
anteriores. Uma das razões foram os 
estoques recordes do produto devido 
dos subsídios ao milho dos EUA. E teve 
os preços mensais mais baixos para en-
trada do combustível no Brasil.

Diante dessas distorções, uma gran-
de parcela do setor sucroenergético bra-
sileiro, entre canavieiros e industriais, a 
exemplo da Federação dos Plantadores 
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Sem taxação, etanol dos EUA ameaça nossa cana

EXPEDIENTE

Editorial

de Cana do Brasil e de uma parte da direção 
do Fórum Sucroenergético Nacional, defen-
de mudanças imediatas.  Reivindicam que 
o governo Bolsonaro evite a continuidade 
dessa situação contra a produção nacional 
de etanol, que é autossuficiente ao consu-
mo interno, mesmo na entressafra da cana 
nas regiões do Brasil.

As entidades sugerem alternativas para 
equilibrar essa relação comercial em respei-
to ao produtor e a toda cadeira do etanol 
nacional, bem como as negociações bilate-
rais com os EUA, que, nos últimos anos, têm 
priorizado a exportação para o Brasil frente 
à redução da oferta do seu etanol no merca-
do europeu desde 2013, diante de políticas 
antidumping (taxação de 62,30 euros por 
tonelada) e ao mercado chinês com eleva-
ção da taxa de exportação de 5% para 30% 
(em 2017) e agora para 55% (em 2018).

Esses países se protegem justamente 
da concorrência desleal do etanol do EUA 

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

A usina Coaf (Cooperativa da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco, presidida 
por Alexandre Andrade Lima, recebeu o Prêmio 
MasterCana NE 2019. A unidade foi premiada 
como destaque na última safra. O MasterCana é 
a premiação nacional mais tradicional do setor 
sucroenergético. O gerente geral da Coaf, Rudimar 
Gonçalves, também foi premiado na categoria 
profissional do ano, na área de administração.

Em fevereiro, após a conclusão e expansão da 4ª 
safra seguida da usina Coaf, que reativou o parque 
fabril da Cruangi através do cooperativismo 
da Associação dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, a unidade recebeu a visita do 
secretário da Agricultura do Rio Grande do Norte, 
Guilherme Saldanha. O gesto estava acompanhado 
do presidente da Associação dos Plantadores de 
Cana Potiguar, Bráulio Buarque.

Aconteceu
Coaf/AFCP premiada no MasterCana

Governo potiguar de olho na Coaf

sobre os seus mercados internos por 
conta dos vários subsídios do governo 
americano ao milho do seu agricul-
tor. Apenas em dois desses subsídios, 
foram US$ 11 bilhões na última safra, 
representando 10% da renda do pro-
dutor estadunindense, o que elevou 
muito seus estoques de etanol de mi-
lho, que estão sendo desovados no 
Brasil, já que a cobrança continua sen-
do só de 20% sobre parte do volume 
total que tem entrado.

Portanto, como em agosto termina 
a validade dessa concessão dada aos 
EUA pelo governo anterior, é oportu-
no que o governo Bolsonaro aproveite 
para o restabelecimento da taxação do 
combustível de fora do Mercosul. Todo 
o setor está de acordo com isso.” Tanto 
que já foi deliberado por todas as enti-
dades da Câmara Setorial do Açúcar e 
do Etanol do Ministério da Agricultura.
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Coaf distribui até R$ 40 mil por cooperativado

Com 13% de incremento, cooperativa de 800 
fornecedores de cana da Zona da Mata Norte supera a 
moagem de 547 mil toneladas da safra anterior

Em março, a Cooperativa da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(Coaf), responsável pela reativação da usina 
Cruangi em Timbaúba desde 2015, e pela re-
venda de insumos agropecuários deste 2010, 
decidiu distribuir até R$ 40 mil por cooperati-
vado que forneceu cana para a unidade pro-
duzir etanol e cachaça nesta safra. A unidade 
teve a melhor eficiência e rendimento dentre 
todas as usinas do estado. 

Ao todo, a usina Coaf e o negócio de in-
sumos (Coaf matriz) faturaram R$ 158,6 mi-
lhões neste último ano fiscal, tendo sobras 
operacionais de R$ 13,2 milhões. É justamen-
te uma parte das sobras que será repartida 
entre cooperativados. Em assembleia na 
AFCP, ficou decidido que a cada tonelada de 
cana fornecida, o agricultor receberá R$ 1, li-
mitado até 40 mil ton., podendo receber até 
R$ 40 mil, recebendo parte das sobras.  

“O cooperativado receberá o valor em 
forma de crédito da Coaf matriz. Cada um po-
derá adquirir insumos para suas proprieda-
des rurais, sem precisar pagar. Esta iniciativa 
contribuirá também para a queda no custo 
produtivo da cana”, diz satisfeito Alexandre 
Andrade Lima, presidente da AFCP e Coaf. Na 
assembleia, ele foi reeleito presidente da co-
operativa. Lima e sua diretoria comandarão o 
empreendimento até março de 2023.

Lima não esconde a empolgação. Espera 
continuar repartindo as sobras para os coo-
perativados. Espera que tenha sido o primei-
ro de muitos. E também foi a 1ª vez que a 
Coaf investiu na usina sem os empréstimos. 
Milhões já foram investidos em melhorias e 

outros mais estão sendo nos setores da co-
geração de energia, eletrificação das moen-
das, na compra de coluna para destilaria e na 
balança e nos tanques de armazenamento 
de etanol e cachaça, já que a Coaf também 
está fabricando aguardente.

Presidente
Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima

Vice-presidente
Rodrigo Duarte Borba

Primeiro Tesoureiro
Paulo Giovanni Tapety Reis

Segundo Tesoureiro
Tarcísio Calábria da Veiga
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A Coaf teve o apoio do governo Paulo Câmara desde a sua reativação através de um 
incentivo fiscal na venda de etanol hidratado. O crédito presumido do ICMS para as 
usinas cooperativadas foi importante para o êxito da COAF. Além da referência na efi-
ciência e no rendimento, a Coaf ainda se destacou pela melhor bonificação da cana 
fornecida em PE e o maior pagamento pela taxa de açúcar recuperável (ATR), de 141 
kg por toneladas. Desde que reativou a unidade, a Coaf tem pago a maior ATR. O coo-
perativado ainda recebeu bônus médio de R$ 26 por ton. de cana. 

Com 13% de incremento, o grupo de 800 cooperativados da usina Coaf comemora o 
fim da moagem com 627 mil toneladas de cana nesta safra. A unidade superou as 547 
mil ton. da safra anterior. Também ampliou a fabricação de etanol. Foram 51,6 milhões 
de litros. Houve o incremento de 16% em comparação a última safra. E ainda produziu 
aguardente. Foram produzidos 6,2 milhões de litros. A Coaf espera mais cachaça na 
nova safra. Cerca de 15 milhões de litros. E também já se preparou para a fabricação 
de açúcar, caso o preço melhore no mercado internacional.

Nova Diretoria  
da Coaf

Incentivo, bônus e ATR

Moagem e Produção
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Brasília – Em março, no Palácio do Planal-
to, o presidente Jair Bolsonaro recebeu lide-
ranças de produtores rurais brasileiros, como 
o presidente da Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana), Alexandre Andrade 
Lima, que também presidente a Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP). Temas vitais para a economia do país 
vinculadas ao agronegócio foram tratados. 
Dentre eles, a securitização das dívidas rurais 
e os reflexos negativos no mercado de etanol 
e cana brasileiro diante de inconsistências na 
taxa do etanol dos EUA no Brasil. 

“Se a taxação desse etanol anidro de mi-
lho dos EUA não continuar a partir de setem-
bro, mês posterior ao prazo final definido pelo 
governo Temer para taxar uma parcela do 
combustível, vai gerar um expressivo prejuízo 
sobre a cadeia produtiva do etanol brasileiro”, 
disse Alexandre a Bolsonaro. O prejuízo resul-
ta da depreciação do preço do etanol com os 
reflexos na matéria-prima diante da competi-
tividade desleal gerada pelo etanol de milho 
norte-americano. E pela injustiça no mercado 
bilateral, pois o milho subsidiado pelo gover-
no dos EUA entra no Brasil em forma de eta-
nol e compete com a cana local que não tem 
subsídio. Também falta reciprocidade quanto 
à isenção do açúcar nacional para entrar nos 
EUA. Ganham isenção para etanol, mas não 
dão para o açúcar do Brasil

Pelas regras de importação, o Brasil po-
deria taxar 20% de todo o etanol de fora do 
Mercosul que entra no país. Ainda assim, a 
tributação seria inferior aos 35% permitidos 
pela Organização Mundial do Comércio. A 
Feplana defendeu então a continuidade da 
taxa com base nas regras. “A ação evitará a 
competição desleal entre os etanóis e evitará 
as quedas no preço do etanol no Brasil - di-
minuição não sentida pelo consumidor final 
e que baixa a rentabilidade do agricultor da 
cana”, ressaltou Lima

O fato é que falta para o Brasil objetivida-
de e planejamento estratégico para a libera-

Feplana pede a Bolsonaro taxa do etanol dos EUA

“Se, a partir de setembro, o governo não mantiver a taxação, gerará grande prejuízo sobre a cadeia produtiva do etanol 
brasileiro com depreciação do preço, inclusive da cana”, disse Alexandre Andrade Lima, presidente da Feplana

Antes da reunião com Bolsonaro, Alexandre participou da atividade da liderança do governo na Câmara Federal, 
comandada pelo deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), responsável por incluir a Feplana nesta agenda de Bolsonaro

ção do etanol anidro importado, que é mis-
turado à gasolina. Portanto, para estancar a 
concorrência desleal com o etanol nacional, 
este que gera empregos e riquezas dentro 
do país, é crucial para dar viabilidade socio-
econômica para esta cadeia produtiva do 
país”, realçou. 

LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA
Ao lado de uma comitiva formada por de-
putados federais, a exemplo do líder do 

governo na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-
-GO); do secretário de Políticas Fundiárias do 
Ministério de Agricultura, Nabhan Garcia, 
bem como de produtores, como Paulo Le-
onel, diretor do Grupo Adir, Lima defendeu 
a adoção de uma nova securitização para as 
dívidas rurais. Antes da reunião, Lima parti-
cipou da atividade da liderança do governo 
na Câmara Federal, comandada por Vitor 
Hugo, político que incluiu a Feplana na reu-
nião com Bolsonaro.
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Desde janeiro, com o término vitorio-
so de uma ação judicial movida pela As-
sociação dos Fornecedores de Cana de PE 
(AFCP) em favor de 10,9 mil sócios, a folha 
de pagamento desses produtores teve 
uma redução de 2,5%. A diminuição, que 
rebaixa custos produtivos oriundos da alta 
tributação, refere-se à desobrigação do pa-
gamento do salário educação. 

A cobrança previdenciária do salário 
educação aos sócios da AFCP foi conside-
rada ilegal porque a lei desta tributação 

Em fevereiro, os associados da 
AFCP e os seus profissionais de 
áreas trabalhistas, previdenciária, 
fiscal e contábil participaram de 
treinamento sobre a nova versão do 
eSocial (2.5) - plataforma digital do 
governo federal sobre obrigações 
do empregador pessoa jurídica e 
física nestas áreas. Além da introdu-
ção sobre a nova versão do eSocial, 
que tem novo layout, foi abordado 
a transmissão dos arquivos e iden-
tificação dos empregados e traba-
lhadores e as obrigações acessórias 
que passarão por mudanças e sim-
plificações. E ainda a classificação 
dos arquivos que compõem a RET, 
penalidades, DCTFWeb, FGTS e a 
criação da GRFGTS.

Sócios da AFCP não devem pagar salário-educação
Curso de eSocial  

na AFCP

 A desobrigação resulta da vitoriosa ação judicial coletiva, movida pela AFCP, conta Manoel Jales, advogado da entidade

(9.424/96) não incluía o empregador rural 
como pessoa física, mas somente enquan-
to pessoa jurídica. “Portanto, quem estiver 
nesta condição e saiu vitorioso na ação co-
letiva, não devem pagar”, orienta o advo-
gado da AFCP, Manoel Jales. 

Para deixar de recolher, conforme orien-
ta a banca advocatícia Felisberto Cardova, 
responsável pelo processo judicial, basta 
o produtor dizer ao contador responsável 
para excluir os 2,5% do salário educação 
do cálculo da GPS e da respectiva GEFIP, 

devendo ficar no campo Outras Entidades 
apenas a contribuição ao Incra, no valor de 
0,2%. É preciso anexar a certidão de objeto 
e pé do processo dando conta do êxito da 
ação. Esta precaução é necessária para fins 
de eventual auditoria fiscal.

 A ação judicial coletiva ainda dará aos 
associados da AFCP envolvidos o direito de 
receberem de volta o recurso cobrado no 
salário educação deste 2005 - cinco anos 
anteriores ao ingresso do referido processo 
na Justiça. O INSS ficou de informar à Fazen-
da Nacional o valor que cada produtor terá 
o direito a receber, para a posterior execu-
ção da sentença. “A justiça está sendo feita”, 
diz Alexandre Andrade Lima, presidente da 
AFCP, que foi defensor do ingresso dessa 
ação judicial coletiva à época.
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Presidente da CNA recebe Honraria Canavieira
Brasília - João Martins, presidente da CNA, recebe a Ordem do Mérito Canavieiro durante 
homenagem da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil

O deputado Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar Sucroenergética na Câmara 
Federal, destacou a Feplana como legítima representante do setor canavieiro do Brasil

Feplana e Sindaçúcar-PE visitam Embrapa Cerrados e 
convidam entidade para conhecer os canaviais do Nordeste

No final de março, após Alexandre Andra-
de Lima ser reeleito presidente da Federação 
dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana), 
a entidade realizou seu tradicional evento da 
Honra ao Mérito Canavieiro Nacional – honra-
ria conferida pela Feplana uma vez por ano a 
uma personalidade que se destacou em de-
fesa do setor da cana. O homenageado foi o 
presidente da Confederação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária (CNA), João Martins, que se 
destacou por atuar, por exemplo, na consoli-
dação da volta da taxação de parte da impor-
tação do etanol de milho dos EUA no Brasil. E 
que se empenhou para garantir a moderniza-

O debate sobre a produtividade e lon-
gevidade dos canaviais nordestinos asso-
ciado aos recursos hídricos e à gestão sus-
tentável da água nesta região que convive 
com períodos cíclicos de seca foi levado à 
Embrapa Cerrados (unidade especializada 
em irrigação para a agricultura) pelos pre-
sidentes da Feplana, Alexandre Andrade 
Lima, e do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha. 
Especialistas foram convidados a visitar os 
canaviais do NE, em conformidade com a 

Embrapa Cerrados na irrigação da cana do Nordeste 

ção das leis do trabalho, vital para a segurança 
jurídica de todo o empreendimento rural. 

“João Martins tem sido um grande par-
ceiro da Feplana no ConselhoAgro da CNA, 
setorial da confederação onde agrega as di-
versas entidades dos mais variados setores 
do agronegócio brasileiro. O setor canavieiro 
tem sempre recebido grande apoio da enti-
dade”, realça Andrade Lima, que é membro 
efetivo do ConselhoAgro e preside a Comis-
são Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar 
e do Álcool do Ministério de Agricultura e 
Pecuária e a Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco.

A Feplana aproveitará inclusive buscará o 
apoio total da CNA para que o governo fede-
ral atual garanta com que a taxa do etanol dos 
EUA seja mantida depois de agosto, mês em 
que a resolução do governo anterior perde a 
validade. O evento da premiação contou com 
vários deputados federais, a exemplo do atu-
al presidente da Frente Parlamentar do Setor 
Sucroenergético na Câmara, Arnaldo Jardim 
(PPS-SP), ex secretário de Agricultura Paulista. 
A homenagem foi prestigiada ainda por exe-
cutivos do governo Bolsonaro, a exemplo do 
ministro da Saúde, Luiz Mandetta, além de di-
rigentes do setor canavieiro e sucroenérgico.

prioridade que o governo Bolsonaro tem 
dado ao tema na região. “A contribuição da 
Embrapa, empresa federal de excelência 
na pesquisa agrícola, é indispensável para 
os canaviais. Seus estudos e projetos em 
irrigação são relevantes. A irrigação correta 
pode até dobrar a produção canavieira do 
NE, que hoje é de 47 milhões de toneladas, e 
elevar a longevidade da cana de 5 anos para 
12 anos,”, disse Andrade Lima ao convidar a 
Embrapa Cerrados para este desafio.
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As cooperativas de fornecedores de 
cana no NE, que reativaram usinas na re-
gião, levando desenvolvimento socioe-
conômico local, receberam a ministra da 
Agricultura, Teresa Cristina, no final de 
março em Alagoas. O encontro não pode-
ria ocorrer em lugar melhor, senão na Pin-
dorama, cooperativa do setor mais antiga e 
que serve de modelo para as demais. 

A ministra parabenizou os dirigentes 
das cooperativas por este exitoso modelo 
de negócio durante a reunião com os pre-
sidentes da Pindorama (Klécio dos Santos) 
da Coopervale em Atalaia/AL (Túlio Tenó-
rio) e da Coaf em Timbaúba/PE, esta pre-
sidida por Alexandre Andrade Lima, que 
também preside a entidade nacional do 
segmento canavieiro (Feplana).

A irrigação da zona canavieira foi uma 
das demandas defendidas por todos na 
ocasião. “Esse pleito é central para nosso 
setor sobretudo após as secas de seis safras 
nesta década”, destacou Andrade Lima. O 
setor sucroenergético regional já entregou 
aos governos estaduais um projeto do con-

Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, visita a cooperativa Pindorama em Alagoas. Na ocasião, presidentes das usinas 
cooperativadas por canavieiros no Nordeste pleiteiam projetos de segurança hídrica na região

Paulo Leal, vice-pres. Feplana, Alexandre, pres. Feplana e 
Plínio Nastari, pres. Datagro na Abertura da Safra

Revisão do Consecana, securitização de dívida rural e 
taxação do etanol dos EUA foram defendidas por Alexandre

Cooperativas de canavieiros recebem ministra

sultor Gregório Maranhão sobre irrigação 
para a Zona da Mata, chamado Águas do 
Norte. O projeto consiste em micros bar-
ragens nas propriedades rurais para evitar 
o desperdício da água da chuva durante 
a estação chuvosa, usando-a no resto do 
ano, podendo dobrar a safra. 

Feplana defende setor canavieiro em evento da Datagro

Em Pindorana, o presidente da Federa-
ção da Agricultura de AL, Álvaro Almeida 
aproveitou e entregou a ministra esta de-
manda por barragens. Ele apresentou ainda 
outros pleitos hídricos, como a resolução do 
canal do Sertão, mas também alguns proje-
tos pertinentes à pecuária leiteira.

Em fevereiro, a Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil (Feplana) participou como 
palestrante do evento da Datagro e do San-
tander, que marca a abertura da nova safra 
canavieira do país. O evento, que reuniu os 
principais líderes do setor sucroenergético na-
cional, demonstrou toda a relevância econô-
mica do mercado de biocombustíveis e pers-
pectivas. Alexandre Andrade Lima, presidente 
da Feplana aproveitou para expor pautas so-
bre o futuro desta cadeia produtiva a partir da 
perspectiva dos 60 mil fornecedores de cana 
de açúcar representados pela entidade. 

“Consecana, por exemplo, precisa pas-
sar por uma revisão onde garanta a justa 
remuneração da cana fornecida às usinas de 
modo onde garanta o pagamento adequa-
do e atrelado a todos produtos produzidos 

da cana, a exemplo da energia e mais ques-
tões”, disse Andrade Lima no evento.  O diri-
gente também defendeu a securitização das 
dívidas rurais para os produtores de cana, 
principalmente no NE, diante da situação 
no campo onde os custos de produção es-

tão sendo maiores que a remuneração. Para 
Lima, industriais e canavieiros ainda devem 
unir forças para garantirem a garantia da 
taxa do etanol de milho dos EUA depois de 
agosto, mês que aspira o prazo da taxação 
definido pelo antigo governo. 
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Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP, foi reeleito para comandar a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil 
(Feplana). Foi reeleito por unanimidade no final de março.

Diário Oficial da União confirma líder da Feplana 
(Alexandre Andrade Lima) como presidente da Comissão

No final de março, na sede da Federa-
ção dos Plantadores de Cana do Brasil (Fe-
plana) em Brasília, o presidente Alexandre 
Andrade Lima, foi reconduzido ao posto 
por decisão unanime da classe. A eleição 
ocorreu por aclamação. O processo foi por 
chapa única, tendo Alexandre e Paulo Leal 
na condição de presidente e vice-presiden-
te respectivamente. O 2º mandato de An-
drade Lima e da direção eleita seguirá até 
março de 2022.

Além de Lima na presidência da Fepla-
na e do produtor paranaense Paulo Leal na 
vice-presidente, a produtora paulista Ná-
dia Gomieri assumiu a 2ª vice-presidente 
da entidade. O atual presidente da União 
Nordestina dos Produtores de Cana, o pa-
raibano José Inácio assumiu a 1º secretária 
da federação, seguido pelo produtor poti-
guar Bráulio Gomes na 2ª secretária. 

O presidente da Associação dos For-
necedores de Cana de Araraquara-SP, Luiz 

Alexandre é reconduzido à presidência da Feplana

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

... se regularizar para pode utilizar o fogo 
na colheita da próxima safra de cana. É 
só procurar o Departamento Técnico da 
AFCP (Recife) para ter o cadastro junto à 
CPRH. A iniciativa garantirá a regularização 
da sua propriedade com relação ao 
cumprimento da lei estadual que 
estabelece o controle da queima de cana 
de açúcar durante o período da moagem.

... preparar o canavial para o período 
chuvoso. A AFCP oferece assistência técnica 
quanto aos melhores produtos a serem 
usados neste período, a exemplo dos 
herbicidas e suas respectivas dosagens. 
Por meio da sua cooperativa (Coaf), a 
entidade ainda comercializa os produtos 
a preços diferenciados e que vão garantir 
a boa produtividade do seu canavial.

Que a filial da Cooperativa da AFCP em 
Timbaúba (usina Coaf) fornece aos seus 
fornecedores fertilizantes e herbicidas a 
preços diferenciados? Oferece descontos 
nos valores dos insumos. O cooperativado 
ainda tem o crédito de R$ 1 por tonelada 
de cana fornecida à usina na última 
safra, limitado a R$ 40 mil. Integra o 
programa de distribuição de dividendos.

Que a AFCP fez 75 anos de fundação no 
dia 28 de abril? A entidade disponibiliza 
para o associado um quadro técnico 
que dá assistência nas áreas agrícola, 
jurídica, médica, dentária, fisioterapêutica, 
topográfica e ambiental. A AFCP ainda 
produz e oferta gratuitamente aos 
associados um fungo específico para o 
controle biológico da cigarrinha da cana.

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

É tempo de... Você sabia?

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) 
– PERNAMBUCO –

Henrique ficou na 1ª tesouraria. E foi acom-
panhado do produtor paulista Luíz Dalben 
na 2ª tesouraria. O agricultor sergipano José 
Amado coordena a equipe de conselheiros 
ficais da Feplana, junto dos paulistas Sérgio 

SET/2018

OUT/2018

NOV/2018

DEZ/2018

JAN/2019

FEV/2019

MAR/2019

0,7034

0,7088

0,6935

0,7032

0,7508

0,7678

0,7899

83,70

84,35

82,53

83,68

89,34

91,37

94,00

Germiniane e Nelson Ronchi. E os suplentes 
são o alagoano Edgar Antunes e os paulis-
tas Edson Ustulin e Nicolau de Souza Freitas. 
Cada membro da nova diretoria preside a 
associação canavieira em sua região.

Feplana comanda Comissão de Cana  
do Ministério da Agricultura

A manutenção da taxação do etanol 
de milho importado dos EUA para o Brasil 
deve continuar. Esta é a posição da Câma-
ra Setorial do Ministério da Agricultura so-
bre a Cadeia Produtiva da Cana de Açúcar, 
que reúne as entidades agrícolas e indus-
triais do setor sucroenergético do Brasil e 
representantes dos ministérios do gover-
no federal. A decisão foi tomada no início 

de abril, durante a primeira reunião deste 
colegiado ministerial neste ano, que pas-
sou a ser presidido pelo presidente da Fe-
deração dos Plantadores de Cana do Brasil 
(Feplana), Alexandre Andrade Lima, após a 
sua nomeação pela ministra da Agricultu-
ra, Teresa Cristina. Esta defesa consensual 
da Câmara foi encaminhada para análise 
da ministra.


