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Editorial

A região nordestina está vivendo uma 
das maiores secas dos últimos 30 anos. E 
é neste cenário, que a estiagem 
prolongada mostra suas diversas faces 
negativas na agricultura regional, 
inclusive, adentrando e atingindo as 
regiões canavieiras. A Zona da Mata, 
r e d u t o  t r a d i c i o n a l  d a  c u l t u r a 
sucroenergética, amarga vários prejuízos 
em função dessa drástica redução 
pluviométrica. No período de março a 
setembro, choveu apenas 50% do 
esperado nos canaviais do estado. 

Os números realmente impressionam 
e suas consequências também. O déficit 
será de cerca de 30% na produtividade 
dos canaviais do estado. Esta redução 
reflete diretamente na cadeia do açúcar e 
etanol, e, consequentemente, reduz 
empregos, impostos e o desenvolvimento 
socioeconômico desses municípios e do 
estado. Estima-se uma perda de R$ 700 
milhões. Este montante tem um peso 
ainda mais negativo nas plantações onde 

Múltiplas faces da seca
regem as economias de agricultura 
familiar. Cerca de 90% dos produtores 
pernambucanos se enquadram nesta 
condição. 

A seca ainda apresenta outras faces 
negativas. Ela reflete no ciclo da cana, 
aumentando o teor de fibra e reduzindo 
da taxa de açúcar, elemento que 
condiciona o preço final da matéria 
prima. Assim, com a seca e sua 
continuidade, o valor da cana fica cada 
vez menor, prejudicando ainda mais o 
produtor. No ano passado, o valor mensal 
da tonelada da cana chegou a R$ 75, 
enquanto que este ano, ela já foi vendida 
por R$ 60. A seca tem realmente várias 
facetas do mal e a região inteira, 
incluindo as zonas da Mata, sentem seus 
impactos.

Vários municípios de vocação 
canavieira estão decretando emergência 
em busca de políticas públicas que 
amenizem este cenário tenebroso. 
Entretanto, a estiagem está sempre 

mostrando novas faces negativas. A seca 
promove impactos para anos seguintes. 
Sem produtividade, ela retira os recursos 
financeiros para novos investimentos, 
comprometendo as novas plantações. E 
para pior, em Pernambuco, não há 
alternativa para mudar de cultura como 
estão fazendo os produtores do Centro-
sul optando pela soja e o milho que estão 
com preços recordes. As condições 
climáticas e topográficas não permitem. 

Neste contexto, o governo federal 
precisa ser ágil. A situação demanda, 
inclusive, iniciar as questões sobre a 
subvenção da safra 2011-2012. No 
entanto, é preciso também reajustar o 
valor do benefício, que há três anos, é de 
R$ 5 por tonelada de cana. O valor 
deveria passar para R$ 10 frente à 
conjuntura. Porém, como a seca é cíclica, 
também é preciso pensar em outras 
ações duradouras, a exemplo da criação 
de pequenas barragens para promover a 
irrigação de salvação nestas ocasiões. 
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NORCANA 2012

Ranilson Ramos (secretário da 
Agricultura), Júlio Zoé 

(presidente do IPA) e o deputado 
Aloísio Lessa, representando o 

Governo Estadual e a Assembleia 
Legislativa, prestigiaram a 

Norcana. O segmento acadêmico 
também esteve presente com o 

ex-reitor da UFRPE, Valmar 
Correia. A CNA enviou o 

presidente da Comissão da Cana, 
Gerson Carneio Leão. 
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índice pluviométrico da Zona Mata Oestá em déficit desde o início da 
estação chuvosa na messoregião, ou 

seja, chove abaixo da média histórica desde 
março. A escassez chega a quase 50% entre 
março e setembro. A informação é da 
Associação dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco (AFCP) após analisar os dados da 
Agência Pernambucana de Águas e Clima. O 
cenário reduz a produtividade da cultura canavieira 
que já acumula perdas entre 28% a 30%. 
 O total acumulado de chuva nos 
meses de março a setembro é de 1.240,1 
milímetros conforme média histórica, 
entretanto, choveu apenas 629,4 mm, logo, 
apenas 50,75% do total. �De acordo com os 
dados, choveu 610,6 mm a menos�, diz 
Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP. 
Diante do cenário, o dirigente reafirma que é 
preciso incluir também a Zona da Mata 
quando se pensar em seca. �A mesorregião 
não pode ser excluída do planejamento e 
execução de políticas públicas no combate a 
estiagem prolongada no estado�, diz. 
 O setor sucroenergético estadual já 
amarga um prejuízo de R$ 700 milhões em 

decorrência da seca. O cenário tem provocado 
as prefeituras desses municípios a decretarem 
estado de emergência a nível municipal e 
solicitarem reconhecimento da Defesa Civil 
Nacional. Este critério permite que produtores 
de cana participem de ações governamentais 
para amenizar os prejuízos com a seca. 
 Dentre as medidas, o BNB está 
oferecendo R$ 1 bilhão de crédito, vindos do 
Fundo Constitucional do NE, para apoiar 
agricultores familiares, produtores rurais e 
outros. O crédito varia entre R$ 2,5 mil e R$ 
100 mil para os agricultores familiares. Além 
disso, as parcelas dos financiamentos com 
vencimentos entre janeiro de 2012 e janeiro 
de 2013 poderão ser prorrogadas. 
 As cidades de Itambé, Macaparana, 
Vicência, Nazaré da Mata, Limoeiro e Buenos 
Aires já decretaram situação de emergência 
na esfera local. O mesmo aconteceu em 
C a r p i n a  e  P a u d a l h o  q u e  j á  f o r a m 
reconhecidas pela Defesa Civil Nacional. Nas 
próximas semanas, os municípios de Aliança, 
Camutanga, Ferreiros, São Vicente Ferrer e 
Timbaúba também vão decretar o estado de 
emergência em função da seca.

Déficit de chuva é de aproximadamenteDéficit de chuva é de aproximadamente
50% em sete meses consecutivos 50% em sete meses consecutivos 
Déficit de chuva é de aproximadamente
50% em sete meses consecutivos 

 Parte do rendimento obtido com a 
venda da cana de açúcar da usina, exatamente 
20%, terá que ser repassada para os 
fornecedores de cana de Cruangi. Esta posição 
foi determinada por decisão do juiz Armando 
Rabelo Neto, da Vara da Justiça do Trabalho em 
Goiana (PE), em ação proposta pelo Ministério 
Público do Trabalho. Na avaliação da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP), foi feita justiça com os produtores de 
cana que também têm trabalhadores e precisam 
cumprir com suas obrigações.  
 O dinheiro obtido com a venda da 
cana vai para uma conta judicial e a AFCP e o 
Sindicape apresentarão uma lista com todos os 
150 produtores envolvidos no processo para 
receber proporcionalmente o que lhe é 
atribuído.  Porém, a determinação judicial 
resolve apenas parte do problema dos 
produtores. �Cruangi acumula um passivo na 
ordem de R$ 8 milhões, porém, o valor referente 
a 20% da venda da cana, parte que pertence aos 
produtores conforme decisão judic ia l , 
corresponde a R$ 4 milhões�, diz. 

Sentença garante 
pagamento parcial de 
passivo da Usina Cruangi

Unidade venderá cana para pagar
parte das dívidas com fornecedores

A comissão da Associação dos 
Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, formada pelo 
presidente Alexandre Andrade 
Lima, vice-presidente Paulo 
Guedes e a assessora Rejane 
Messias, recebeu o ex-ministro 
da Agricultura, Roberto 
Rodrigues, palestrante 
principal da Norcana 2012.
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comprometendo as novas plantações. E 
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estão fazendo os produtores do Centro-
sul optando pela soja e o milho que estão 
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deveria passar para R$ 10 frente à 
conjuntura. Porém, como a seca é cíclica, 
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 Parte do rendimento obtido com a 
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20%, terá que ser repassada para os 
fornecedores de cana de Cruangi. Esta posição 
foi determinada por decisão do juiz Armando 
Rabelo Neto, da Vara da Justiça do Trabalho em 
Goiana (PE), em ação proposta pelo Ministério 
Público do Trabalho. Na avaliação da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP), foi feita justiça com os produtores de 
cana que também têm trabalhadores e precisam 
cumprir com suas obrigações.  
 O dinheiro obtido com a venda da 
cana vai para uma conta judicial e a AFCP e o 
Sindicape apresentarão uma lista com todos os 
150 produtores envolvidos no processo para 
receber proporcionalmente o que lhe é 
atribuído.  Porém, a determinação judicial 
resolve apenas parte do problema dos 
produtores. �Cruangi acumula um passivo na 
ordem de R$ 8 milhões, porém, o valor referente 
a 20% da venda da cana, parte que pertence aos 
produtores conforme decisão judic ia l , 
corresponde a R$ 4 milhões�, diz. 

Sentença garante 
pagamento parcial de 
passivo da Usina Cruangi

Unidade venderá cana para pagar
parte das dívidas com fornecedores

A comissão da Associação dos 
Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, formada pelo 
presidente Alexandre Andrade 
Lima, vice-presidente Paulo 
Guedes e a assessora Rejane 
Messias, recebeu o ex-ministro 
da Agricultura, Roberto 
Rodrigues, palestrante 
principal da Norcana 2012.



Setor sucroenergético fragilizado
por falta de lideres no governo
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a t u a l  s i t u a ç ã o  d o  s e t o r Asucroenergético nacional, que entre 

outros problemas, sofre com a falta 

de estratégia política e ausência de lideranças 

nacional e internacional, foi exposta pelo ex-

ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 

durante a abertura da 1ª Feira dos Produtores 

de Cana do Nordeste (Norcana). O evento, 

que ocorreu em setembro, e contou com a 

participação de todas as entidades de classe 

estaduais dos canavieiros da região e da 

Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, 

foi uma promoção da Associação dos 

Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP). 
 Inicialmente, logo no início de sua 

apresentação, Rodrigues ressaltou que não há 

lideres no governo. Na verdade, ele ampliou a 

questão a um período de escassez de 

lideranças mundiais, e, portanto, a falta de 

correlações estratégicas para resolver o 

problema agroenergético do planeta. 

�Vivemos um período em que não há líderes 

no governo, nem aqui, nem no mundo�, 

afirmou. O palestrante, que é embaixador 

Especial da Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e a Alimentação (FAO) para 

o Ano Internacional do Cooperativismo, 

exemplificou sua posição através do insucesso 

das negociações da Rio+20. �Um evento 

importante para a sustentabilidade planetária 

e não deu em nada�, frisou. 
 O congelamento do preço da 

gasolina foi outro ponto destacado pelo ex-

ministro da Agricultura. O cenário é desleal 

contra o combustível renovável e limpo. Na 

avaliação do presidente da AFCP, Alexandre 

Andrade Lima, o governo está praticando um 

D u m p i n g ,  o u  s e j a ,  e s t i m u l a n d o  a 

comercialização da gasolina a preços abaixo 

do custo de produção, impondo uma 

concorrência desleal com o etanol brasileiro, 

colocando o setor sucroenergético na 

bancarrota. 
 A visão é compartilhada pelo 

deputado estadual Antônio Moraes (PSDB), 

presente da palestra. O parlamentar diz que a 

política de manutenção do preço da gasolina, 

executada pela Petrobras, é uma das causas 

de inviabilização do desenvolvimento do 

etanol no país. �(Além do mais), o Brasil 

deixou de ser um dos maiores exportadores de 

etanol para importar álcool de milho, dos 

Estados Unidos, a um custo mais elevado que 

o da produção nacional�, acrescentou.
 �Se o combustível fóssil aumentasse 

em 10%, boa parte dos problemas do setor 

sucroenergético seriam resolvidos�, analisa o 

ex-ministro. Entretanto, enquanto isso não 

ocorre, o segmento amarga um cenário 

caótico com várias usinas fechando e outras 

com sérios problemas financeiros por falta de 

incentivo governamental. Porém, mesmo 

diante dessa terrível conjuntura, Rodrigues 

revela que a médio/longo prazo a situação 

pode mudar. �Tive uma conversa com o ex-

presidente Lula e levei alguns pontos que 

precisamos mudar�, contou, dizendo que é 

preciso rever as questões tributárias, viabilizar 

financiamentos e criar estratégias eficientes. 

Ex-ministro recorre a Lula e apresenta pontos que precisam mudar
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resultado da primeira Feira de ONegócios dos Produtores de Cana 

do Nordeste (Norcana) não poderia 

ter sido melhor. O evento pioneiro, idealizado 

e promovido pela Associação os Fornecedores 

de Cana de Pernambuco, movimentou cerca 

de R$ 4 milhões. Personalidades políticas, 

empresariais, acadêmicas, técnicas e sociais 

de diversos estados nordestinos e do Centro-

Sul prestigiaram o encontro, realizado nos 

dias 17, 18 e 19 de setembro, no Recife, na 

sede da entidade organizadora. 

 Mais de mil pequenos, médios e 

grandes produtores aproveitaram a Norcana 

2012. O evento oportunizou a realização de 

negócios a preços diferenciados de mercado e 

contribuiu na transferência de tecnologias e 

intercâmbio de informações sobre ações e 
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manejo nos canaviais. Os participantes 

receberam diversas orientações sobre 

máquinas e insumos dos especialistas 

presentes nos vários stands durante os três 

dias da feira.

 Diversas empresas do setor e de outros 

segmentos acreditaram no potencial da 

Norcana. Dentre elas, destacam-se os 

patrocinadores: Banco do Nordeste, Ubyfol, 

Campo Total, Imobi, Dow Agrociences, Folha 

de Pernambuco, Fertine, New Holland, Land 

Rover, Dafonte e Massey Ferguson. O evento 

também promoveu o leilão de tratores e veículos 

pesados da Usina São José. A ação foi uma parceira 

com o leiloeiro oficial Joaquim de C'arli. 

 Recife também se tornou a capital dos 

debates técnicos e políticos do segmento 

sucroenergético. A Norcana promoveu 
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palestras de alto nível sobre o cenário 

socioeconômico regional, bem como as 

questões técnicas e sobre a política nacional 

oriundas da cultura canavieira, com destaque 

aos desafios do etanol brasileiro.  

 O ex-ministro da Agricultura, Roberto 

Rodrigues, expos na abertura do evento, as 

perspectivas futuras do setor e o papel do 

produtor diante da crise vivida em função da 

ausência de políticas públicas. No dia 

seguinte, as novas oportunidades com a 

automação dos canaviais e os desafios da 

mecanização agrícola foram o foco dos 

debates, com destaque ao empreendedoris-

mo de José Guilherme, proprietário da 

Implanor. As mudanças climáticas e os 

impactos na agricultura nordestina centrou o 

debate no último dia do evento.  



Setor sucroenergético fragilizado
por falta de lideres no governo
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a t u a l  s i t u a ç ã o  d o  s e t o r Asucroenergético nacional, que entre 
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Ex-ministro recorre a Lula e apresenta pontos que precisam mudar
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Mudança do clima pode
favorecer cana de açúcar
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os últimos 40 anos, em função do Naquecimento global, diversos locais 
do Brasil, do Rio Grande do Sul até o 

M a r a n h ã o ,  t e v e  u m  a u m e n t o  d e 
temperatura de 1ºC. O aumento, em 
algumas áreas, já chega a 3ºC. Neste sentido, 
os impactos das mudanças do clima na 
cultura canavieira regional foram abordados 
na Feira dos Produtores de Cana do Nordeste 
(Norcana). A temática foi apresentada pela 
climatologista Francis Lacerda da Rede 
Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças 
Climáticas Globais (Rede Clima) e do Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA)
 S e g u n d o  a  p e s q u i s a d o r a ,  o 
aquecimento global provocará impactos na 
maioria das culturas agrícolas do país, mas, 
seus efeitos afetarão pouco a cana, desde 
que haja invest imento tecnológico, 
possibilitando, inclusive, o favorecimento da 
cu l tura.  �O avanço tecnológico na 

 O que era visto como resíduo agora é 
matéria prima para a geração de energia ou ainda 
para a produção de etanol de 2ª geração. Estamos 
falando da palha da cana de açúcar. A 
transformação é feita através da cogeração da 
biomassa. Este assunto foi apresentado na Feira 
dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana). O 
evento foi uma promoção da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP).  
 O produtor que descarta a palha pode 
está jogando dinheiro fora. Esta posição é de 
Márcio Bastos, diretor comercial da New Holland, 
uma das maiores empresas fabricantes de 
equipamentos agrícolas do mundo. Segundo o 

Palha da cana gera energia e renda
para produtores de cana do NE

implementação de técnicas de cultivo, bem 
como em estudos que visam o melhoramento 
genético da planta frente às adversidades 
climáticas já é uma realidade no Brasil�, frisou 
Francis. 
 Neste cenário, ela enfatiza que o 
futuro da cana nordestina dependerá dos 
produtores adotarem mais tecnologia, uma 
vez que não será competitivo permanecer nos 
patamares de produtividade contemporânea 
de cerca de 60 ton/ha. No entanto, a 
palestrante lembra que para os estados de 
Alagoas e Pernambuco, maiores produtores 
da região, a irrigação de complementação dos 
canaviais de 50 milímetros por mês continuará 
a ser uma necessidade com a nova situação 
climática. 
  Ela justifica que a resistência da cana à 
fa lta d´água dependerá do nível  de 
produtividade que se pretende alcançar. 
�Logo, para produzir 40 toneladas por 

hectares não há problemas, mas, para ser 
competitivo, o alvo da produtividade deve ser 
de 90 ton/ha no mínimo�,  pontua, 
destacando que, neste caso, a deficiência 
hídrica deve ser olhada com mais cuidado. 
Francis fala ainda da necessidade de inserir 
variedades mais tolerantes à seca e adubação 
mais carregada em calcário e gesso, para 
aprofundar as raízes da planta, melhorando a 
absorção de água em profundidade. 

Pesquisadora falou do cenário futuro
aos produtores nordestinos

dirigente, cada tonelada de cana de base seca (em 
torno de 15% de umidade) produz 140 kg de 
palha em média. Ele estima que a região 
n o r d e s t i n a  t e n h a  u m  p o t e n c i a l  d e 
aproximadamente 7,8 milhões de toneladas de 
palha. 
 �O valor da palha ainda não tem 
regulamentação por nenhum órgão oficial, mas, 
com o mercado do bagaço da cana em alta, o valor 
pago pelas usinas do Centro Sul do país, é de 
R$70�, diz Bastos. Assim, a palha será mais uma 
fonte de renda para o produtor com a sua venda 
para as unidades produtoras de energia. Para o 
diretor, a região nordestina é um mercado 

promissor, entretanto, é necessário investir no 
desenvolvimento da mecanização dos canaviais, 
principalmente, porque existem limitações 
topográficas. 

�O produtor que descarta a palha
está jogando dinheiro fora�, 

diz Marcio Bastos

Empresa pernambucana diversifica 
tecnologia e defende sua utilização
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Tecnologia local cada
vez mais presente nos
canaviais nordestinos 

s  c o n d i ç õ e s  t o p o g r á f i c a s Anordestinas poderiam afastar o 
invest imento tecnológico em 

máquinas capazes de agilizar a colheita nestas 
áreas, porém, esta adversidade, é que 
estimula o Grupo Implanor. A empresa 
pernambucana, liderada por José Guilherme 
Queiroz, avança no desenvolvimento da 
colheita mecanizada em áreas acidentadas e 
defende a sua utilização pelos produtores 
nordestinos. O empresário apresentou o 
histórico do maquinário no campo da cana e 
as suas novas contribuições na Feira dos 
Produtores de Cana do Nordeste (Norcana). O 
evento, que ocorreu em setembro, foi 
promovido pela Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP). 
 �A solução para a problemática do 
Nordeste está na própria região� disse 
Queiroz, referindo-se a necessidade de utilizar 

m á q u i n a s  q u e  p o s s a m  a t e n d e r 
especificamente as necessidades do produtor 
regional frente às adversidades do relevo dos 
canaviais. A Implanor investe justamente no 
desenvolvimento dessas máquinas. A 
Carregadeira Bell SC 1500 é um dos 
exemplos. Ela enfrenta todo e qualquer tipo 
de desafio em terrenos planos ou com até 32 
graus de inclinação.
 Para se ter uma ideia, a máquina 
tem capacidade de cortar 20 quilos de cana 
por hora, com excelente performance em solo 
inclinado. Além disso, o presidente da 
Implanor também informou que já está 
estudando e de maneira bem avançada a 
produção de uma máquina com iluminação 
em LED para atuar à noite e nos permitindo 
dobrar a produção. �Temos que nos promover 
por aqui�, enfatizou o empresário durante 
sua palestra na Norcana.

 O crescimento e desenvolvimento 
tecnológico das máquinas que atuam no 
setor sucroenergético brasileiro foi 
destaque também na palestra promovida 
pela Massey Fergusson-Dafonte na Feira 
dos Produtores de Cana do Nordeste 
(Norcana). O representante da empresa, 
José Geraldo Rodrigues, destacou a 
mecanização do corte da cana desde o 
princípio, além apresentar os aditivos que 
o setor possui atualmente.
 A mecanização agrícola já 
acompanha todas as fases da produção. O 
produtor, inclusive, pode saber o 
desempenho das máquinas bem distante 
delas. �Já é possível acompanhar minuto 
a minuto a localização da máquina, 
detalhes da operação e eficiência 
automotiva por meio de celular ou 
qualquer tecnologia de vídeo�, detalhou.

Massey Fergusson - A marca é líder no 
mercado brasileiro de tratores há 50 anos 
ininterruptos. Os tratores, colheitadeiras e 
implementos Massey Ferguson são 
exportados para mais de 80 países, com 
atuação destacada nos Estados Unidos, 
Argentina, Venezuela, Chile e África do 
Sul. As fábricas no Brasil ficam no Rio 
Grande do Sul: Canoas (tratores), Santa 
R o s a  ( c o l h e i t a d e i r a s )  e  I b i r u b á 
(implementos). 

Mecanização e 
automatização 
avançam nos 
canaviais
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Você sabia que até o fim do ano cerca de 

13 mil produtores de cana no estado 

serão beneficiados pelo programa federal 

que disponibilizará subvenção de R$ 5 

por tonelada de cana moída nas usinas 

safra 10/11.

? - ? - ? - ? - ? - ? - ?

Você sabia que um agrônomo da AFCP 

tem dado suporte às prefeituras para que 

elas decretem estado de emergência por 

conta da seca. Dessa maneira, os 

produtores podem ser beneficiados com 

reescalonamento de dívidas nos bancos, 

além de aquisição de crédito.

Você sabia

É tempo de usar herbicida de pré-

emergência na socaria de verão, para 

isso existem na COAF produtos 

específicos e que são direcionados para 

esta época bastante seca em nossa 

região. 

É tempo de queimadas nos canaviais e 

para tanto alertamos para cuidados 

especiais que devem ser observados na 

colheita da cana embaixo das redes de 

energia elétrica e nas licenças das 

queimadas. 

É tempo de

* Cana com 119,0063kg ATR por Tonelada Cana

MÊS VALOR (KG)

PREÇO BRUTO
DA (T) CANA
PADRÃO - R$

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR)
– PERNAMBUCO –

JUN/2012 0,5447 64,82

JUL/2012 0,5790 68,90

AGO/2012 0,5600 66,64

SET/2012 0,5233 62,27

Norcana consolidada já na 1ª edição

Por iniciativa do deputado Aloísio Lessa (PSB), a 
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) concedeu 
Voto de Aplauso à Associação dos Fornecedores de Cana 
de Pernambuco pela realização da 1ª Feira dos Produtores 
de Cana do Nordeste (Norcana) em setembro de 2012.

Assembleia Legislativa concede

Voto de Aplauso à AFCP 

A certeza do sucesso da Norcana já era esperado, tanto 
no que se refere aos negócios como também nas 
palestras técnicas. A Federação dos Plantadores de Cana 
do Brasil (Feplana) se sente honrada em ter sido convida-
da para este primeiro evento. Parabéns também pelo 
excelente trabalho que a diretoria da AFCP vem realizan-
do, unindo os fornecedores e atendendo seus pleitos.

Paulo Leal | Presidente da Feplana

Entidades destacam força da Norcana 2012

Este foi o primeiro grande evento regional voltado 
exclusivamente às necessidades do produtor de cana. A 
Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan), 
através dos produtores, está bastante satisfeita com a 
oportunidade de fazer bons negócios ligados a insumos e 
maquinário, além das informações que tivemos com 
quem trata de questões do segmento a nível nacional. 

Murilo Paraíso | Presidente da Asplan/PB

A Feira dos Produtores de Cana (Norcana 2012) promovida pela AFCP em sua 
sede no Recife nos trouxe conhecimentos técnicos, científicos e atualizações 
sobre o setor sucroalcooleiro. E, por tais razões, a Associação dos Plantadores de 
Cana de Alagoas (Asplana) parabeniza a iniciativa da qual acreditamos ser a 
partir do momento constante em nossas atividades.

Lourenço Lopes | Presidente - Asplana/AL
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