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Falta de políticas públicas pode prejudicar nova safra



Editorial

Não me arrisco mais a falar a 
quantidade de anos da magnitude desta seca, 
pois, a cada mês, seus números crescem. No 
seu início, ainda no ano passado, ouvíamos 
falar na maior dos últimos 30 anos. Agora, 
fala-se em 40, e, em notícias mais recentes, 
ela já é classificada como a maior dos 50 anos. 
De uma coisa tenho certeza, se não forem 
adotadas ações públicas emergenciais na 
Zona da Mata, a seca causará significativos 
danos também na nova safra de cana de 
açúcar do estado. 

Porém, caso seja confirmado este 
cenário negativo, sal ientamos que a 
responsabilidade não deve ser creditada à 
omissão, ou à ausência de mobilização dos 
representantes do setor sucroenergético. Há 
meses, diuturnamente, as entidades de classe 
debatem entre si, com membros dos governos 
estadual e federal, e com parlamentares (de 
ambas as esferas), formas para amenizar os 
impactos nos canaviais causados pela maior 
seca das últimas décadas.

Dentre as ações propositivas, a 
Associação dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, juntamente com o Sindicato 

A maior seca de quantos anos?
dos Cultivadores de Cana e com o Sindicato 
das Indústrias do Álcool e Açúcar, elaborou e 
apresentou o Programa de Manutenção da 
Atividade Canavieira. A proposta foi entregue 
nas mãos do próprio governo em exercício, 
João Lyra Neto. O programa também foi 
apresentado pessoalmente ao ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra 
Coelho. 

A AFCP também tem trabalhado 
intensamente para garantir a todos os 
produtores a possibilidade de participar da 
medida do governo federal que permite a 
renegociação de dívidas e empréstimos a juros 
menores. No entanto, para participar do 
programa, o município tem de decretar 
situação de emergência. Dessa forma, desde a 
constatação da seca, a entidade dá suporte às 
prefeituras para realizar o respectivo processo, 
mas, muitas delas ainda não concluíram. 
Assim, para agilizar a burocracia, a AFCP 
solicitou ao governo do estado a decretação 
de emergência de toda a Zona da Mata. O 
pleito ainda está em avaliação.

A reed ição  do  programa de 
subvenção federal, bem como o reajuste de 

seu valor para R$ 10 por tonelada, também 
foram bastante reivindicados nos últimos 
meses. O pleito tem apoio no Congresso 
Nac iona l .  Vár ios  par lamentares  são 
favoráveis, em especial o senador Renan 
Calheiros e o deputado Henrique Alves - 
futuros presidentes das respectivas casas 
legislativas. Eles são nordestinos e conhecem 
de perto a realidade da seca na região. Na 
esfera do poder executivo, também contamos 
com apoios. O próprio ministro Fernando 
Bezerra Coelho, quando participou de 
reunião na AFCP, declarou que vai trabalhar 
pela demanda do setor. 

Só resta aguardar o que já foi feito. O 
momento agora é de espera. O difícil é olhar 
todos os dias os efeitos da maior seca das 
últimas décadas na nova safra, a qual deveria 
receber insumos e manejo adequado. 
Entretanto, por falta de recursos financeiros, 
os quais foram dizimados pela estiagem, uma 
redução de 50% no faturamento, não haverá 
trato cultural adequado e, consequentemente, 
haverá nova quebra de safra, caso não 
chegue a tempo as políticas públicas 
solicitadas pelo setor.

Aconteceu
E X P E D I E N T E

Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.028 | Imbiribeira | Recife/PE

site: www.afcp.com.br 
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Alimentação à base de cana

O governador Eduardo Campos 
lança programa estadual de 
ração animal à base de cana de 
açúcar em São Bento do Una. A 
ação contou com a participação 
do presidente da AFCP, 
Alexandre Andrade Lima, e do 
deputado Aloísio Lessa. Serão 
investidos R$ 15 milhões na 
compra de 120 mil toneladas 
de cana. O Sindicape também 
apoia a iniciativa.

Em defesa da Zona da Mata

Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP, juntamente 
com o deputado estadual 
Aloísio Lessa, conversam com o 
ministro da Integração Nacional 
Fernando Bezerra Coelho e o 
secretário nacional de Defesa 
Civil, Humberto Viana, sobre a 
urgência na adoção de políticas 
públicas federais contra os 
efeitos da seca na Zona da 
Mata do Estado.
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fim de evitar a morte do gado em Afunção da maior seca dos últimos 40 
anos, o governador do estado, 

Eduardo Campos desenvolveu programa de 
auxílio aos pecuaristas. A política pública, que 
foi lançada no início de dezembro, em São 
Bento do Una, oferecerá ração animal à base 
de cana de açúcar. A iniciativa governamental 
conta com o apoio da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) 
e do Sindicato dos Cultivadores de Cana do 
Estado (Sindicape). 
 A cadeia produtiva pernambucana de 
leite amarga perdas significativas em função da 

Produtores apoiam
programa de alimentação
animal à base de cana

 As consequências da alteração 
do código florestal brasileiro no setor 
canavieiro foram discutidas na Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP). As principais alterações da nova 
legislação ambiental foram apresentadas 
pelo procurador da Fazenda Nacional, Luís 
Carlos Moraes. A nova possibilidade 
jur íd ica da manutenção das áreas 
consolidadas da cultura canavieira no 
estado foi bastante debatida no encontro 
em dezembro.
 Para Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP, estas áreas foram 
consolidadas por leis correspondentes a 
cada período histórico da cultura da cana 
em Pernambuco. O dirigente defende que 
a lei não pode retroagir para prejudicar o 
cidadão. Neste entendimento, novos 
instrumentos da recente lei, o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e o Programa de 
Regularização Ambiental (PRA), podem 
ajudar na permanência da cultura 
canavieira nestas áreas. Porém, para isto, o 
governo estadual, instância que está 
responsável pela configuração do CAR e 
PRA no Estado, precisa validar a ocupação 
das áreas mediante a comprovação das 
respectivas leis passadas.
 Além destas informações, a 
palestra do procurador Luís Carlos Moraes 
também abordou questões sobre as Áreas 
de Preservação Permanente (APP) e a 
Re se r va  Lega l .  O  pa l e s t r an te  fo i 
responsável por assessorar a Câmara dos 
Deputados e o Senado sobre o novo 
Código Florestal, quando a pauta tramitou 
no Congresso Nacional.

Setor sucroenergético 
discute mudanças do
novo Código Florestal

Governador lança programaGovernador lança programa
de ração animal à base de canade ração animal à base de cana

Governador lança programa
de ração animal à base de cana

estiagem. �Diante da situação, o setor 
canavieiro decidiu atender o governo na venda 
de parte de sua produção para alimentar 
animais que sofrem e morrem no Agreste e 
Sertão�, conta o presidente da AFCP, Alexandre 
Andrade Lima. O dirigente informa que o 
Estado pretende adquirir 120 mil toneladas de 
cana. Serão investidos R$ 15 milhões na 
aquisição da matéria prima. O Estado pretende 
adquirir 120 mil ton. de cana. Serão investidos 
R$ 15 milhões na compra da matéria prima. 
Entretanto, o dirigente informa que nenhum 
convênio foi assinado até o fechamento desta 
edição do Gazeta Pernambucana. 
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seca pode prejudicar a produção Acanavieira também de 2013. Este é 

o novo drama dos produtores de 

cana que amargaram déficit de 50% no 

faturamento da safra anterior em função da 

estiagem. A esperança do setor é que o 

governo estadual execute o Programa de 

Manutenção da Atividade Canavieira. A 

sugestão da política pública foi apresentada 

ainda no mês de novembro ao governador 

do estado em exercício, João Lira Neto, pela 

Associação dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco (AFCP) e o Sindicato dos 

Cultivadores de Cana do Estado (Sindcape).

 O gestor estadual recebeu a proposta 

do setor produtivo e sinalizou apoio ao 

pleito na época da entrega da reivindicação. 

Conforme matéria divulgada no portal de 

notícias do governo, João Lyra Neto garantiu 

GazetaPERNAMBUCANA

�total solidariedade� à demanda que é 

essencial à economia e a história do estado. 

A reportagem também destacou que o 

governador disse que analisaria os pedidos 

com agilidade, vista a necessidade da 

adoção das ações. �O problema tem pressa 

e por isso não podemos fazer as ações fora 

do tempo�, defendeu o governador, 

conforme revelou o portal.

 O Programa de Manutenção da 

Atividade Canavieira (PROMAC) prevê 

investimento emergencial de R$ 55 milhões 

para socorrer as regiões canavieiras da Zona 

da Mata. O programa está dividido em duas 

áreas. A primeira envolve a construção de 

pequenas barragens. A segunda prevê a 

distribuição de kits contendo herbicidas, 

fertilizantes e mão de obra para produtores 

de cana. �Precisamos investir nos tratos 

Produtores aguardam ação do
governo contra efeitos da seca

Fertilizantes do Nordeste Ltda.

Rua Dr. Ascânio Peixoto, 100 | Bairro do Recife | Recife/PE CEP: 50.030-290
Pabx: (81) 2101.7777 | Fax: (81) 2101.7766 | E-mail: fertine@fertipar.com.br

culturais da nova safra, mas, sem recurso 

próprio devido à seca, precisamos do apoio 

governamental. Sem manejo adequado e 

água, a safra corre risco de novo déficit 

significativo�. 

 O pleito do setor está sendo analisado 

pela secretaria de planejamento. No entanto, 

enquanto a reivindicação permanece sendo 

estudada pelo órgão público, os produtores 

ficam na expectativa de como irão fazer os 

respectivos tratos culturais no período da 

entressafra. �Este período é fundamental 

para o desempenho regular dos canaviais que 

precisam de chuva e insumos�, conta o vice-

presidente da AFCP, Paulo Guedes. Sem a 

ação adequada, o dirigente estima uma nova 

redução em torno de 35%. �Produção menor 

é sinônimo de menos impostos e menos 

empregos�, finaliza.

Assembleia Legislativa discute 
prejuízos da seca nos canaviais
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iderados pelo deputado Aloísio Lessa L(PSB),  a Assembleia Legis lat iva 

promoveu seção especial para discutir 

a crise do setor sucroenergético em função da 

seca. O evento, que foi realizado em 

novembro de 2012, contou com expressiva 

participação dos produtores rurais. A 

Associação dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco (AFCP) apresentou proposta 

para que o governo estadual crie programa 

para manutenção da atividade canavieira 

frente à forte estiagem. A sugestão contou 

com o apoio dos parlamentares que 

discutiram a medida apresentada.
 Cerca de 12 mil produtores de cana e 

35 mil  trabalhadores v inculados aos 

fornecedores estão sendo penalizados pela 

redução drástica da produção por conta da seca. 

Assim, o segmento elaborou e apresentou 

proposta que integra medidas técnicas 

emergenciais para diminuir os problemas. A 

proposta tem como objetivo evitar novos 

prejuízos. Sem a adoção de ações técnicas, a 

produção canavieira da nova safra ficará 

ameaçada. �Para tentar evitar o cenário, é 

imprescindível o trato cultural adequado�, disse 

Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP. 
 Durante a seção especial, que foi 

comandada pelo presidente da Alepe, o 

deputado Guilherme Uchoa (PDT), Lima 

contou detalhes da proposta. O programa 

corresponde a serviços de custeio da safra 

existente e renovação do contingente agrícola 

de no mínimo 20%. O dirigente ressaltou que 

é preciso investir em insumos e mão de obra 

urgente. �Diante do significativo déficit 

hídrico, configurando um ambiente de crise 

aguda e risco de descontinuidade no exercício 

da atividade canavieira, é indispensável a 

atuação do poder público�, defendeu.
 Em função da seca, houve uma 

redução de 35% da produtividade dos canaviais 

dos fornecedores do estado. O cenário ficou 

ainda pior porque houve uma desvalorização de 

15% no valor de mercado do preço da matéria 

prima do açúcar e etanol. A combinação desses 

fatores fez com que os agricultores perdessem 

50% do faturamento e a autonomia financeira 

para garantir o trato cultural necessário da nova 

safra, que deve ser feito no tempo adequado, 

sobretudo, em anos atípicos.

Parlamentares discutem proposta dos produtores de cana para enfrentar 
crise do setor por conta da maior estiagem dos últimos 40 anos

Sem políticas públicas, haverá déficit na produção da nova safra
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seca pode prejudicar a produção Acanavieira também de 2013. Este é 

o novo drama dos produtores de 

cana que amargaram déficit de 50% no 

faturamento da safra anterior em função da 

estiagem. A esperança do setor é que o 

governo estadual execute o Programa de 

Manutenção da Atividade Canavieira. A 

sugestão da política pública foi apresentada 

ainda no mês de novembro ao governador 

do estado em exercício, João Lira Neto, pela 

Associação dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco (AFCP) e o Sindicato dos 

Cultivadores de Cana do Estado (Sindcape).

 O gestor estadual recebeu a proposta 

do setor produtivo e sinalizou apoio ao 

pleito na época da entrega da reivindicação. 

Conforme matéria divulgada no portal de 

notícias do governo, João Lyra Neto garantiu 
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�total solidariedade� à demanda que é 

essencial à economia e a história do estado. 

A reportagem também destacou que o 

governador disse que analisaria os pedidos 

com agilidade, vista a necessidade da 

adoção das ações. �O problema tem pressa 
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do tempo�, defendeu o governador, 
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Produtores aguardam ação do
governo contra efeitos da seca
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culturais da nova safra, mas, sem recurso 

próprio devido à seca, precisamos do apoio 

governamental. Sem manejo adequado e 

água, a safra corre risco de novo déficit 

significativo�. 
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entressafra. �Este período é fundamental 
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presidente da AFCP, Paulo Guedes. Sem a 
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é sinônimo de menos impostos e menos 

empregos�, finaliza.

Assembleia Legislativa discute 
prejuízos da seca nos canaviais
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Produtores de cana são penalizados
pela estiagem e por burocracia
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ão diversos meses de chuvas abaixo da Smédia histórica na região da Zona da 
Mata, tradicional reduto da cultura 

canavieira. A seca reduziu em 35% a 
produtividade da cana do fornecedor. 
Provocou déficit de 50% no faturamento do 
setor. O governo federal, diante do caos, 
lançou programas de apoio, dentre eles, a 
renegociação de dívidas a juros menores e 
novos financiamentos. No entanto, o 
produtor só pode participar se o município, ou 
o estado decretar estado de emergência por 

conta da seca que é considerada a maior dos 
últimos 40 anos.
 Vários municípios já decretaram, mas 
não a maioria. Nestes, o agricultor ainda não 
pode participar dos programas de combate 
aos prejuízos da seca. Diante da situação, 
ainda na primeira quinzena de dezembro do 
ano passado, a Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP) e o Sindicato 
dos Cultivados de Cana do Estado entregaram 
nas mãos do coordenador estadual de 
combate à seca, Ranilson Ramos, que 

também é secretário de Agricultura, 
solicitação para que o governo do estado 
decrete Estado de Emergência na Zona da 
Mata. A ação evita a burocracia de aguardar o 
respectivo pleito somente pelo município.
 �A Zona da Mata precisa entrar em 
Estado de Emergência�, reivindica o 
presidente da AFCP, Alexandre Andrade Lima. 
O dirigente lembra que os estados do Ceará e 
da Paraíba já decretaram diante da gravidade 
da seca que perdura na região. A situação 
ganha ainda mais urgência diante da 
perspectiva de continuidade da estiagem, 
c o n f o r m e  r e v e l a r a m  o s  c e n t r o s 
meteorológicos do Nordeste. A previsão 
climática indica a continuidade do déficit 
hídrico para os próximos meses. 
 Assim, preocupado com o anúncio da 
prolongação da seca, o setor sucroenergético 
deseja a urgente decretação de estado de 
emergência, uma vez que se confirmada a 
previsão, será agravada a situação, afetando, 
inclusive, o período de brotação da cana da 
nova safra, além de prejudicar outras culturas 
agrícolas e o setor da pecuária. Andrade Lima 
lembra que, independente da previsão futura, 
a seca já devastou a safra atual e poderá 
pre judicar  a próx ima.  �Contamos e 
aguardamos com o governo para que seja 
d e c r e t a d o  e s t a d o  d e  e m e r g ê n c i a 
urgentemente�, finaliza.

Renan Calheiros se destaca pela atuação em prol do segmento

BRASÍLIA II

Mais Irrigação para o Nordeste
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Unida homenageia senador
por serviços em defesa do setor

União Nordestina dos Produtores de ACana  (Un ida )  e  a s soc i ações 
estaduais af i l iadas prestaram 

homenagem ao senador Renan Calheiros 
(PMDB/AL) pelos serviços prestados em 
defesa do setor sucroenergético nordestino. 
O reconhecimento foi concedido em 
novembro, na sede da Associação dos 
Plantadores de Cana do Estado de Alagoas, 
em Maceió.
 Para o presidente da Unida, 
Alexandre Andrade Lima, o senador tem 
defendido a cultura canavieira nordestina 
diante do governo federal e do Congresso. A 
manutenção do programa federal de 
subvenção econômica, por exemplo, foi 

resultado do empenho de Calheiros. Das três 
edições do subsídio, ele foi responsável pela 
consolidação de duas delas. �A sua postura 
ajudou a preservar milhares de empregos no 
campo através da preservação da cana de 
açúcar na região�, diz. 
  O dirigente aproveitou para contar 
que diante dos impactos causados pela maior 
seca dos últimos 40 anos, solicitará apoio 
novamente ao parlamentar, a fim de garantir 
a reedição do programa de subvenção. �É 
preciso sensibilizar o quanto mais rápido o 
governo federal para conceder e liberar o 
benefício referente à safra 2011/12�, disse 
Lima, que defendeu o reajuste do benefício 
para R$ 10 por tonelada.

Prejudicados pela seca e pelo impedimento de participar de programas 
emergenciais do governo federal enquanto não é decretado emergência

 Centenas de produtores de cana da 
usina Catende foram impedidos de participar 
do programa de subvenção do governo federal 
por falta da apresentação de nota-fiscal da 
matéria-prima fornecida à unidade na safra 
2010/11. O fornecedor deixou de receber R$ 5 
por tonelada. Os órgãos de classe solicitaram as 
notas ao então síndico da massa falida, Carlos 
Ferreira, mas o pleito foi desconsiderado. A 
situação levou as entidades a solicitarem 
apuração do Ministério Público Estadual (MPE).

 �Sem a entrega de cópias das notas-
fiscais ou da 2º via das mesmas, os produtores 
perderam o direito de receber o subsídio�, 
conta indignado Alexandre Andrade Lima, 
presidente da Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP). O dirigente fala 
que pela omissão, é possível supor que o 
documento não foi emitido, levando a imaginar 
que o açúcar oriundo da cana pode ter sido 
negociado sem nota-fiscal. 

 O fato fez com que a AFCP e o 
Sindicato dos Cultivadores de Cana do Estado 
protocolassem denúncia conjunta no Ministério 
Público, ainda no mês de agosto. No final de 
2012, o ex-síndico Carlos Ferreira foi preso pela 
Operação Evasão do MPE, acusado de venda 
irregular de açúcar e por desvio de bens e 
dinheiro da massa falida da Usina Catende.

Suposta falta de 
emissão de nota-fiscal 
por usina é denunciada 

Ex-síndico é preso sob acusação 
de venda irregular de açúcar

 O governo federal lançou o Programa Mais 
Irrigação, em novembro de 2012. A iniciativa 
pretende levar água para mais de 200 mil hectares 
para auxiliar o desenvolvimento nordestino. 
Alexandre Andrade Lima, presidente da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, 
participou da cerimônia oficial de lançamento do 
programa, no Palácio do Planalto, que contou com a 
presença da presidente Dilma Roussef. O convite foi 
feito pelo ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra Coelho, que anunciou investimentos na 
ordem de R$ 24 bilhões em adutoras, barragens e em 
canais de transposição até o final de 2014.

 S e c a s  r e p e t i d a s  e  j u r o s 
exorbitantes inviabilizaram o pagamento 
de dívidas contraídas por produtores rurais 
nordestinos, em especial às anteriores a 
2001. Assim, agricultores de toda região 
protestaram no início de dezembro, em 
frente ao Palácio do Planalto, para 
pressionar o governo para garantir 
melhores condições de pagamento com 
aplicação de redutores do valor dos 
débitos. A Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP) participou 
ativamente da manifestação. Após o ato, 

BRASÍLIA I

Protesto por dívida da seca

uma comissão formada por produtores de 
setores diversos participaram da reunião 
com os representantes dos ministérios do 
Desenvolvimento Agrário, Fazenda, 
Agricultura, Integração Nacional e da Casa 
Civil. �É preciso entender que o pleito é 
justo, porque reivindica condição real e 
justa para quitação do passivo�, disse o 
vice-presidente da AFCP, Paulo Guedes, 
integrante da comissão. Ele conta que o governo 
se comprometeu em responder o pleito, mas, até 
o fechamento da edição do Gazeta 
Pernambucana, a promessa não foi cumprida.

 Ranilson Ramos 
recebe solicitação 

do setor para 
decretar Estado 
de Emergência 

na Zona da Mata
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Pernambucana, a promessa não foi cumprida.

 Ranilson Ramos 
recebe solicitação 

do setor para 
decretar Estado 
de Emergência 

na Zona da Mata



8 GazetaPERNAMBUCANA

Você sabia que após o Carnaval, a AFCP 

iniciará as inscrições para os interessados 

em participar do curso de empreendedor 

rural. As aulas serão direcionadas aos níveis 

médio e superior. Elas serão realizadas em 

parceria com o SENAR. As inscrições são 

gratuitas e limitadas. 

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

Você sabia que o Departamento Técnico da 

AFCP, com ajuda do Sindicado dos 

Cultivadores de Cana, encaminhou 9,1 mil 

declarações de produtores de cana à Conab, 

garantindo aos beneficiados o recebimento 

de R$ 19 milhões em subvenção.

Você sabia

É tempo de continuar com o plantio de 

verão. Nesta época a atenção com os 

períodos de irrigação deve ser redobrada 

para evitar o replantio que onera bastante 

o valor final da fundação ou renovação. 

Com o plantio de verão você diminui as 

suas áreas de pousio.

É tempo de adubar a socaria, visando a 

obtenção de uma boa colheita. Procure a 

AFCP e saiba qual a melhor fórmula de 

fertilizante para a sua propriedade. 

Especialistas ajudarão na classificação do 

solo, fornecendo dados precisos sobre a 

quantidade ideal para cada caso 

encontrado.

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 –

NOV/2012 0,5059 62,20

DEZ/2012 0,5104 60,74

Governo federal verifica prejuízos 
de até 60% nos canaviais de PE

 C a n a v i a i s  n o s  m u n i c í p i o s 
pernambucanos de Nazaré da Mata, Ferreiros 
e Itambé tiveram perdas de até 60% de sua 
produtividade em função da maior seca dos 
últimos 40 anos. A situação foi observada de 
perto por Cid Caldas, diretor do Ministério da 
Agricultura, durante visita técnica ao estado 
no mês de dezembro. O membro do governo 
federal constatou o cenário caótico e a 
necessária adoção de ações públicas 

emergenciais nas áreas canavieiras afetadas 
pela estiagem.
 A situação poderá ficar ainda pior, 
caso não haja rápida ação do governo federal. 
A questão é que o prejuízo causado pela 
redução da produção além de encolher o 
período da colheita da safra atual, também 
impede que os produtores invistam na nova 
safra por falta de recurso. �São os reflexos 
negativos da estiagem�, diz Alexandre 
Andrade Lima, presidente da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco. 
 O setor teve uma redução média de 
50% no faturamento por conta da seca. A 
situação exige resposta imediata. �A 
intervenção será analisada em caráter 
emergenc ia l� ,  d i s se  C id  Ca ldas  na 
reportagem da Folha de PE. Ele acrescentou 
que a situação é bem crítica nas cidades 
visitadas. No estado, o déficit médio da 
produtividade é de 35%.

Ministro sinaliza apoio ao pleito 
do setor contra efeitos da seca
 Diante dos impactos significativos da 
seca na produção canavieira regional com 
reflexo para a próxima safra, os órgãos de 
classe do setor sucroenergético promoveram 
evento para apresentar ao ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra 
Coelho, sugestão de projeto que visa a 
manutenção da cultura nordestina. O 
encontro, que foi realizado no início de 
dezembro, na Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP), contou com 
a participação de várias deputados federais e 
estaduais de diversos partidos políticos.
 O projeto exposto foi o mesmo 
apresentado ao governo do estado. Ele 
consiste na construção de pequenas 
barragens e na distribuição de herbicidas, 
fertilizantes e mão de obra aos produtores 
de cana atingidos pela estiagem. �Além de 
apoiar o programa de manutenção da 
atividade canavieira, o ministro disse 
também que iria defender a reedição do 
programa de subvenção voltada à safra 
2011/12�, contou o presidente da AFCP, 
Alexandre Andrade Lima. A participação do 

ministro na reunião foi articulada pelo 
deputado estadual Aloísio Lessa.

Presença � O encontro foi prestigiado ainda 
pelo secretário nacional de Defesa Civil, 
Humberto Viana e pelo secretário estadual da 
Agricultura, Ranilson Ramos e por Júlio Zoé, 
presidente do IPA. A lista de deputados 
presente foi extensa. Foram sete federais: 
Carlos Eduardo Cadoca, Fernando Coelho 
Bezerra Filho, Roberto Teixeira, Pastor Eurico 
Collins, Mendonça Filho, Jorge Corte Real e 
Augusto Coutinho. Três estaduais: Aloísio 
Lessa, Henrique Queiroz e Maviael Cavalcante.

Cid Caldas (na frente à direita) e dirigentes 
do setor sucroenergético discutem impactos

Alexandre Andrade(pres. AFCP), ministro
Fernando Bezerra Coelho, deputado Cadoca
e o deputado Aloísio Lessa 

SET/2012 0,5233 62,27

OUT/2012 0,5106 60,76


