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Venda direta de etanol 
avança em Comissão da 

Câmara Federal

Governo restringe 
etanol isento dos EUA 
durante safra do NE

AFCP estimula produtor 
de cana com redução 

de taxa associativa
4 88

Rodrigo Maia recebe homenagem 
da Feplana por defesa da cana

Ordem do Mérito Canavieiro foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados pela Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana) durante cerimônia no Recife.  Pág. 4
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A fim de contribuir no avanço da 
bioenergia brasileira, atrelada a ques-
tões ambientais e socioeconômicas, o 
Programa Nacional de Biocombustí-
veis (RenovaBio) será implementado 
em 2020. A competitividade e uso do 
etanol ante a gasolina deve ser po-
tencializada com a sua implantação. 
Contudo, leis ambientais anacrônicas 
podem restringir tal progresso. Há ex-
cesso de burocracias e favorecem o 
uso de matrizes fósseis diante da falta 
de segurança jurídica e do Custo Brasil 
para investir em bioenergia. Portanto, 
o Congresso Nacional precisa atuar e 
modificar essa questão.  

Há 15 anos, por exemplo, tramita 
na Câmara Federal, o Projeto de Lei (PL 

3729/04) que pode solucionar parte 
dos problemas para se avançar na bio-
energia através do combustível limpo, 
renovável e que emprega milhares de 
pessoas e gera bilhões de reais para o 
Produto Interno Brasileiro, oriunda da 
cana de açúcar. 

O PL visa justamente modernizar a 
Lei de Licenciamento ambiental - um 
dos instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente, que tem como obje-
tivo a preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade ambiental e também 
propiciar condições ao desenvolvimen-
to social e econômico da população. No 
entanto, ao longo de 40 anos, com in-
clusão de uns 20 mil atos normativos fe-
derais e estaduais, tais objetivos consor-

ciados foram sendo inviabilizados com 
burocracias e impeditivos, elevando o 
custo produtivo e criando insegurança 
jurídica ao investimento. 

Dentro desse contexto, é indispen-
sável a modernização da Lei Geral de 
Licenciamento Ambiental para am-
pliação da oferta e uso de combustível 
limpo. Neste sentido, a Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil (Fepla-
na), entidade que representa 60 mil 
agricultores nos estados com vocação 
canavieira, solicita do parlamento bra-
sileiro uma solução para essa questão 
a fim de não retardar ou impedir a es-
perada evolução bioenergética no País 
em sintonia com a implementação do 
Programa RenovaBio.
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Modernização da Lei de Licenciamento Ambiental

EXPEDIENTE

Editorial
Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

Em outubro, uma comitiva de lideranças 
dos produtores rurais do Brasil, como 
o tesoureiro da AFCP, Damião Pereira, 
reuniu-se com gestores da CNA, em 
Brasília. Trataram da Medida Provisória 
897/19, em tramitação no Congresso 
Nacional. A matéria recebeu emendas para 
a prorrogação dos efeitos da Lei Federal 
13.340/16 (dívida rural) para dezembro 
de 2020 e equiparação das operações das 
agroindústrias às condições do crédito rural.

Em novembro, uma comitiva de 
cooperativas de PE, como a Coaf/AFCP, 
representada pelo vice-presidente da 
AFCP, Paulo Giovanni, participou de 
um evento mundial de tecnologia e 
aprendizagem, a Top HSM 2019, em São 
Paulo. A delegação pernambucana foi 
enviada por iniciativa e investimento do 
Sistema OCB/PE, presidido por Malaquias 
Ancelmo. A meta foi ajudar na governança 
e inovação das cooperativas afiliados.

Aconteceu
AFCP busca ampliar lei da dívida rural

Coaf/AFCP participa do Top HSM 2019
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Neste semestre, a usina líder em pro-
dutividade e em rendimento da última 
safra em PE, a Coaf no município de Tim-
baúba, recebeu a visita de professores de 
universidades federais do país. A comiti-
va, liderada pelo doutor Djalma Euzébio 
da UFRPE, foi composta por docentes da 
Rede Interuniversitária para Desenvolvi-
mento do Setor Sucroenergético brasilei-
ro (Ridesa). O anfitrião do encontro foi o 
presidente da usina cooperativada, Ale-
xandre Andrade Lima, juntamente com 
membros do Conselho de Administração 
da unidade fabril, Paulo Giovanny, Tarcísio 
Calábria e Pedro Gonçalves.  

Governador 
prestigia missa 
da botada da 

usina Coaf

Pela 5ª safra consecutiva da unidade gerida pela cooperativa (Coaf) da Associação dos Fornecedores de Cana (AFCP), Paulo 
Câmara participa do evento que marca o início da moagem

Com recurso próprio, um aporte de R$ 11,5 milhões, a Coaf apostou na modernização de todo o parque industrial

No final de agosto, o governador de 
Pernambuco Paulo Câmara voltou a usina 
Coaf, antiga Cruangi em Timbaúba. Parti-
cipou da missa campal em ação de graças 
pelo início da 5ª safra consecutiva da uni-
dade gerida pela cooperativa da Associa-
ção dos Fornecedores de Cana (Coaf ). A 
previsão da moagem é superior à última 
safra. A direção da Coaf prevê o esmaga-
mento de 780 mil toneladas de cana, ante 
627 mil da anterior, quando foi injetado R$ 
143 milhões na economia local, empregan-
do 3,8 mil trabalhadores no parque fabril 
e nos engenhos dos 450 fornecedores de 
cana cooperados. 

“O governador esteve nas quatro safras 
anteriores e nos trouxe muita sorte. Temos 
crescido em quantidade e qualidade a cada 
safra. Na última, a unidade é se tornou a lí-
der entre as usinas do estado em produti-
vidade e rentabilidade, bem como pagou o 
maior ATR (índice que baliza a qualidade e 
o preço da cana”, conta Alexandre Andrade 
Lima, presidente da Coaf e da Associação 
dos Fornecedores de Cana de PE.  

Com recurso próprio, um aporte de R$ 
11,5 milhões, a Coaf apostou na moderni-
zação de todo o parque industrial. “A nos-
sa produção de etanol nesta safra passou 
a ser toda automatizada”, disse Lima. Na 
safra 2018/2019, a unidade produziu 51,6 
milhões de litros de etanol hidratado e 6,2 
milhões de litros de aguardente. A previsão 
para esta nova safra é fabricar 60 milhões 

Comitiva de docentes de universidades, liderada por 
Djalma Eusébio da UFRPE, conheceu instalações e 
procedimentos de usina cooperativada

Pesquisadores em cana do Brasil visitam Coaf em PE

de litros de etanol hidratado e 10 milhões 
de litros de aguardente.

O Governo do Estado tem um papel im-
portante na retomada da antiga Cruangi, 
bem como a antiga Pumaty, na Mata Sul, 
ambas reativadas por iniciativa de coopera-
tiva de canavieiros. Tem mantido postos de 

trabalho derivados da cadeia produtiva da 
cana nestas mesorregiões e todos os bene-
fícios socioeconômicos consequentemente. 
O governador criou uma lei onde tem ga-
rantido crédito presumido 6,5% maior no 
ICMS do etanol produzido pelas usinas per-
nambucanas geridas por cooperativas.

A rede é responsável pelo melhoramen-
to genético da matéria-prima do açúcar e 
etanol, sendo hoje a responsável pelas ca-
nas cultivadas em 65% das plantações do 
Brasil, através das variedades da sigla RB. 
São muito utilizadas pelos 450 canavieiros 
cooperativados da usina Coaf, bem como 
pelos fornecedores de cana e demais usinas 
do estado, do NE e do Brasil. “Os professores 
puderam conhecer a nossa experiência de 
usina cooperativa tocada pelos fornecedo-
res de cana, a qual tem conseguido se des-
tacar em produtividade e rendimento den-
tre as demais unidades sucroenergéticas do 
estado”, conta Andrade Lima.
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Ao lado do deputado relator Elias Vaz (PSB/GO), Alexandre 
Andrade Lima (pres. Feplana) lembra que a venda direta é 
uma opção a mais para os postos comprarem o etanol

Feplana homenageia 
Maia por defesa da 

cana do país
Em novembro, após várias sessões, 

o Projeto de Decreto Legislativo (PDC 
978/2018) que trata do fim da exclusivida-
de da venda de etanol pelas distribuidoras 
aos postos foi aprovado por maioria na 
Comissão de Minas e Energia da Câmara 
Federal. O único voto contrário à venda do 
etanol pelas usinas, conforme tratou o re-
latório do deputado Elias Vaz (PSB/GO), foi 
de Carlos Zarattini (PT/SP). A matéria, que 
possibilitará uma concorrência no merca-
do de etanol e o barateamento do preço 
por várias questões, inclusive por econo-
mia logística, seguiu para Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), e, se aprovada, 
para o plenário da Casa. 

“Desde a última legislatura que defen-
demos um novo sistema facultativo, pois 
entendemos que cria maior concorrência 
para gerar um etanol mais barato e com 
mais qualidade para o consumidor”, des-
tacou o deputado Tadeu Alencar, líder do 
PSB na Câmara, após a votação da pauta. 
Como realçou o relator favorável da maté-
ria, a Casa precisava dar uma resposta para 
a sociedade. Vaz lembrou que a aprovação 
da venda direta não se trata de uma oposi-
ção ao governo, já que existe projeto nesta 
direção até do líder do governo da Câmara, 
o deputado Major Vitor Hugo (PSL/GO). O 
líder do PSD na Casa, o deputado André de 
Paula também deu total apoio para o voto 
favorável de sua bancada.    

O vice-líder do governo na Casa, o 
deputado coronel Armando (PSL/RJ) lem-
brou que a venda direta de etanol é uma 
promessa do próprio presidente Bolso-
naro. Embora possa ser do interesse do 
governo, ainda não houve acordo com re-
lação à forma de tributação e outras ques-
tões diante do fim da exclusividade da dis-
tribuidora neste mercado. “O debate não 
termina aqui. Mas saímos com a expecta-

Comissão da Câmara aprova 
venda direta de etanol

Feplana entrega Ordem do Mérito Canavieiro do 
Brasil a ao deputado Rodrigo Maia pelos serviços 
prestados ao setor em 2019

Em novembro, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
participou de um evento no Recife em 
defesa da cana de açúcar como uma 
cultura indutora de desenvolvimen-
to socioeconômico. A Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil (Feplana) 
homenageou o político pelos serviços 
prestados ao setor com a Ordem do 
Mérito Canavieiro – premiação anual 
do órgão voltada a aqueles que defen-
dem o segmento.  

O líder da Feplana, Alexandre An-
drade Lima, fez questão de agradecer 
a Maia pela ajuda que garantiu nas 
negociações com o governo federal 
quanto à restrição da entrada do etanol 
dos EUA durante o período da safra ca-
navieira do NE, destino de 90% do pro-
duto importado. “A região responde so-
zinha por 20% dos empregos do setor 
sucroenergético no país e seria prejudi-
cada sem a ação do político como nos-
so interlocutor para amenizar o efeito 
danoso do então envio desorganizado 
do etanol importado durante a safra na 
região, esta que já sofre com as secas 
e que não poderia ser prejudicada por 
essa concorrência desleal”, disse.

tiva de vitória em favor do consumidor e 
da indústria”, realçou o deputado Isnaldo 
Bulhões (MDB/AL).

“Vamos continuar acompanhando o 
processo e sensibilizando os políticos de 
que a venda direta é benéfica para toda a 
sociedade”, frisou depois da votação o pre-
sidente da Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana), Alexandre Andrade 
Lima. O dirigente lembra que a venda direta 
é uma opção a mais para os postos compra-
rem o etanol. Não é uma exclusividade às 
usinas, como hoje é para as distribuidoras.

“Como a venda direta é uma opção e 
não exclusividade, os postos de combustí-
veis poderão comprar do local onde o pre-
ço for mais barato. E, no caso dos postos 
onde há usinas por perto, o etanol mais em 
conta será da usina, pois o custo logístico 
será menor que o das distribuidoras, sem 
falar de não ter a margem da distribuição”, 
diz Lima. Essa foi a tese que saiu vitoriosa 
na votação desta Comissão da Câmara.
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Em setembro, em plena safra no NE, a 
produção canavieira, de etanol e de açú-
car seriam paralisadas, se o governo fede-
ral não corrigisse uma falha no decreto 
9.992/19. O decreto proibia fogo em prá-
tica agropastoril no país, sem considerar o 
decreto 2661/98 que versa sobre o tema. 
A nova edição corrigiu o erro. A Federação 
dos Plantadores de Cana do Brasil (Fepla-
na) foi uma das entidades que fez gestão 
junto ao ministro de Meio Ambiente (Ri-
cardo Salles) e da Agricultura (Teresa Cris-
tina) sobre o assunto. Na região do NE, 
90% do corte de cana utiliza fogo como 
método de colheita. No Rio de Janeiro 
também é significativo. Até em São Pau-
lo, onde a mecanização é realidade, 10% 
ainda usa fogo.  

Feplana sensibiliza ministro sobre queima da cana

Ministro de Meio Ambiente Ricardo Salles revisa decreto que mantém a proteção da Amazônia sem penalizar o já 
regulamentado uso de fogo em prática agropastoril no país

 Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP, também 
assumiu uma vaga no Conselho Agro da Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB-Nacional)

Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP, integrou a 
comitiva de lideranças do setor sucroenergico brasileiro

AFCP coordena Conselho Agro da OCB-PE

Conferência Internacional do Açúcar e Etanol

Em outubro, durante primeira reunião da nova composição do Conselho Agro 
da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-PE), Alexandre Andrade Lima, pre-
sidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), foi eleito 
coordenador do grupo, acompanhado de Nadjanercia como secretária. O coletivo é 
composto por cinco membros de cooperativas rurais do estado. Terão a missão de le-
vantar as demandas do setor e apresentar para a diretoria da OCB-PE buscar soluções. 
Com sua eleição como coordenador, Lima também assumiu automaticamente uma 
vaga no Conselho Agro da OCB nacional.

Em outubro foi realizado no Brasil um dos principais eventos globais do setor su-
croenergético: a 19º Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol. Cinco 
ministros do governo brasileiro fizeram a palestra de abertura. O presidente da Asso-
ciação dos Fornecedores de Cana de PE (AFCP), Alexandre Andrade Lima, e o vice-pre-
sidente da Cooperativa da AFCP, Rodrigo Borba, integraram a comitiva de lideranças do 
segmento presente na atividade em São Paulo. Na ocasião, puderam debater sobre as 
perspectivas de produção e balanço (oferta e procura) do açúcar e etanol no Brasil nas 
safras, além da implementação do RenovaBio e expectativa da valorização do carbono.
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Norcana reúne setor 
sucroalcooleiro do NE no Recife

Evento, promovido pelo Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana, é uma vitrine para o setor canavieiro do NE

Licenças são pré-requisito do pagamento da energia 
verde usada para irrigação da lavoura canavieira

Danilo Forte, diretor-geral do plano do governo 
federal para o agro do NE, apresentou os trabalhos 
do programa que serão realizados em PEPresidente e vice-presidente da AFCP (Alexandre e Giovanni) tratam do assunto com o superintendente do Ministério da 

Agricultura em PE (Carlos Ramalho) e o diretor do Sindag (Junior Oliveira)

Pelo segundo ano consecutivo, a 7ª 
edição da Feira dos Produtores de Cana do 
Nordeste (Norcana) foi realizada na Agri-
nordeste em setembro. A Agrinordeste 
é a maior feira indoor de agronegócio do 
Norte/NE - uma realização da Federação da 
Agricultura de Pernambuco. Já a Norcana 
é organizada pela Cooperativa da Associa-

AFCP defende pulverização aérea de 
lavouras no estado 

AFCP busca licenças 
de captação de água 

na CPRH

Setor participa  
do lançamento  

do AgroNE
Em dezembro, a Associação dos Fornece-

dores de Cana de PE (AFCP) encampou a de-
fesa da aviação agrícola no estado e a garan-
tia da pulverização aérea das plantações. O 
presidente da entidade, Alexandre Andrade 
Lima, já conta com o apoio do deputado Hen-
rique Queiroz Filho (PP) na batalha contra um 
Projeto de Lei Estadual (PL 677/19) que visa a 
proibição da aplicação de defensivo agrícola. 

O presidente da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambu-
co (AFCP), Alexandre Andrade Lima, 
reuniu-se em outubro com o diretor 
da Agência Estadual de Meio Ambien-
te (CPRH), Nelson Marechevish.  Trata-
ram do alinhamento na agilidade da 
emissão de licenças ambientais de 
captação de água. As licenças aten-
dem o pré-requisito do pagamento 
da energia verde usada para irrigação 
da lavoura canavieira.

Em outubro, representando o líder 
da Organização das Cooperativas do 
Brasil (OCB-PE), Malaquias Ancelmo, o 
presidente da Associação dos Fornece-
dores de Cana no Estado (AFCP), Ale-
xandre Andrade Lima, participou do 
lançamento do Programa AgroNE na Su-
perintendência do Ministério da Agricul-
tura em PE. O diretor-geral do programa, 
Danilo Forte, detalhou os trabalhos que 
serão realizados em Pernambuco.

“O PL veda tal pulverização na agricultura de 
PE. O Ceará fez isso antes e hoje busca rever a 
questão diante do caos socioeconômico cria-
do”, disse Lima ao superintende do Ministério 
da Agricultura em PE, Carlos Ramalho. O ges-
tor apoiou o pleito da AFCP. A entidade tam-
bém recebeu o apoio do Sindicato Nacional 
de Empresas de Aviação Agrícola, representa-
da por Junior Oliveira. 

ção dos Fornecedores de Cana de PE (Coaf/
AFCP). Houve estandes de insumos, equi-
pamentos e de  máquinas voltadas para o 
setor. Na programação também teve pa-
lestras apresentadas e debatidas por vários 
especialistas locais e nacionais. As temáti-
cas das apresentações trataram de manejo, 
mercado e legislação.
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Em novembro, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) emitiu uma reco-
mendação às concessionárias para mante-
rem os descontos na conta de energia da 
classe rural em horário especial (21h às 6h). 
O produtor precisa apresentar pedido de li-
cença e outorga para manter o desconto. A 
Aneel atendeu à solicitação da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil, que 
vinha trabalhando no pleito, sendo reforça-
do por uma comissão de produtores rurais 
do NE, a exemplo do dirigente da Associa-
ção dos Fornecedores de Cana de Pernam-
buco (AFCP), Damião Pereira, sob liderança 
política do deputado Júlio Cesar (PSD/PI)

A Aneel orientou os produtores rurais 
para a necessidade de fazerem o recadas-
tramento junto aos órgãos competentes, 
conforme trata a Resolução Normativa 
800/17, para a garantia da manutenção 
dos benefícios tarifários e classificação 
da unidade consumidora. Contudo, com 
a prorrogação dos prazos anunciados, no 

Em novembro, o tesoureiro da AFCP, Damião Pereira, juntamente com uma comitiva de produtores do NE, reuniu-se na 
Aneel em Brasília

Ministério da Agricultura e Pecuária pede ao Ministério de Infraestrutura a suspensão de resolução do Contran após pedido 
da Feplana, Unida, AFCP e do deputado federal André de Paula (PSD/PE)

Produtor mantém desconto na conta de energia

primeiro recadastramento (2019 a 2021), o 
produtor rural poderá manter os descon-
tos da sua conta apresentando documen-
tos como o Imposto Territorial Rural (ITR), 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR), autodeclaração e o protocolo de 
regularização apresentado junto aos res-
pectivos órgãos.

Restrição de trator em vias públicas pode ser suspensa

Depois, a partir do segundo recadastra-
mento (2022 a 2024), serão exigidos para as 
atividades de irrigação e aquicultura o licen-
ciamento ambiental e a outorga do direito de 
uso de recursos hídricos. Antes a norma exigia 
o licenciamento e a outorga a partir deste ano 
para que produtores rurais irrigantes fizessem 
o recadastramento para manter o desconto.

Lideranças da Federação dos Plantadores 
de Cana do País (Feplana) e da União Nor-
destina dos Produtores de Cana (Unida) reu-
niram-se com o ministro de Agricultura em 
exercício, Marcos Montes, para tratar de um 
problema pendente na pasta que tem levado 
a apreensão de veículos de produtores rurais. 
O órgão ainda não fez o cadastramento de 
tratores fabricados a partir de 2016. Sem isso, 
com base na resolução 587/16 do Conselho 
Nacional do Trânsito, tais veículos não podem 
circular em via pública. Em Pernambuco, já 
começaram a ser apreendidos pela polícia. 

Em reunião com o ministro, ele reco-
nheceu a pendência sobre o registro e a 
preocupação com a penalização sobre os 
produtores enquanto isso não ocorre. As-
sumiu então o compromisso de falar com 
o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
responsável pelo Contran. “Montes já so-

licitou a Freitas a suspensão desse trecho 
da resolução do Contran enquanto o Mapa 
providencia em todo o país tais registros. 
Resta agora a resolução final”, fala Alexandre 
Andrade Lima, presidente da Feplana. 

A audiência com o ministro foi articu-
lada pelo deputado André de Paula, que 

participou da reunião ao lado de Lima, da 
Feplana, e do presidente da Unida, José 
Inácio, do vice-presidente da Associação 
dos Fornecedores de Cana de PE, Paulo 
Giovanni, e do presidente da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Araraquara/
SP, Luís Henrique.
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Diretoria reduz taxa dos associados à AFCP. Prevê uma economia anual de R$ 300 mil para os produtores que podem ser 
aplicados nos canaviais

Governo Federal editou regras para amenizar o prejuízo 
com a isenção. O Setor sucroenergético nordestino contou 
com apoio de Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal

Em novembro, a diretoria da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP) tomou uma decisão histórica de di-
minuição da cobrança da taxa associativa. 
Os agricultores associados terão grande 
redução da taxa. Pela resolução, deixará de 
ser cobrado o percentual de 1,3% sobre a 
quantidade acima de 12 mil toneladas de 
cana de açúcar. Será preciso pagar somente 
0,5%, que é uma obrigação definida em lei. 

A AFCP prevê uma economia anual de 
mais R$ 300 mil para os fornecedores. O re-
curso poderá ser usado no incremento dos 
canaviais pernambucanos.

“Desde que assumimos o comando da 
entidade, ainda em 2007, um dos objetivos 
era a diminuição da taxa associativa do for-
necedor. À época, no entanto, a AFCP tinha 
um grande passivo. Mas saneamos as con-
tas e pudemos concretizar agora essa redu-

AFCP reduz taxa associativa e estimula produção

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

... procurar a Cooperativa da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(Coaf), em Recife, para receber orientações a 
respeito do lançamento de novos produtos 
que são necessários para o incremento 
da produtividade do canavial. Desde 
2010, a Coaf comercializa para os seus 
cooperativados uma variedade de insumos 
agropecuários de fabricantes distintos 
a preços diferenciados do mercado.

... realizar os tratos culturais na socaria, 
a exemplo da aplicação de produtos 
pré-emergentes que controlam a 
incidência de ervas daninhas no canavial. 
Procure a Cooperativa da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(Coaf-Insumos), ou o Departamento 
Técnico da AFCP, ambos no Recife.

que a AFCP participou de uma comissão 
de produtores rurais junto à Aneel onde 
garantiu a manutenção dos descontos na 
conta de energia da classe rural, mediante 
recadastramento? e que também pleiteou 
junto ao Ministério da Agricultura a 
suspensão de uma parte da resolução do 
Contran onde permite a apreensão de 
tratores que circulassem em vias públicas?

que a AFCP acompanha de perto e 
questiona um projeto que tramita na 
Alepe sobre a proibição de pulverização 
aérea em Pernambuco? e que a AFCP está 
se credenciando junto ao Banco do Brasil 
para se tornar um agente de crédito? Terá 
atuação desde a elaboração do projeto 
até a resolução do processo que pode 
levar a aprovação e liberação do crédito.

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

É tempo de... Você sabia?

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) 
– PERNAMBUCO –

ção em favor de toda classe”, diz Alexandre 
Andrade Lima, presidente da AFCP.  

Não foi a primeira vez que essa direção 
consegue reduzir a tributação do setor. 
Ainda no governo Dilma, atuou forte em 
Brasília, e, juntamente com outras entida-
des, conseguiu reduzir 1% dessa tributação, 

AGO/2019

SET/2019

OUT/2019

NOV/2019

0.7864 

0,7788

0,7466

0,7324

93.59

92,68

88,85

87,16

quando caiu de 2,8% para 1,8%, com o fim 
do artigo 36 da lei 4870/1965. “Os grandes 
fornecedores reclamavam do valor asso-
ciativo e justificavam o distanciamento da 
AFCP. Agora, equalizamos a questão, e es-
peramos que todos se associem a nossa en-
tidade”, diz Andrade Lima.

Isenção do etanol dos EUA menor durante safra do NE
Em outubro, após muita mobilização 

da Federação dos Plantadores de Cana do 
Brasil (Feplana) e de outras entidades su-
croenergéticas do NE junto ao Ministério da 
Agricultura e mais órgãos, o governo fede-
ral criou regras para amenizar os prejuízos 
criados sobre o setor com a elevação da 
isenção da importação do etanol dos EUA. 
O Comitê Executivo de Gestão, formado por 
vários ministérios, publicou resolução com 
cotas de distribuição em atenção à safra 
nordestina. Dos 750 milhões de litros isen-
tos, liberou 200 mi no período de agosto/19 

a fevereiro/20 (safra do Nordeste); 275 mi de 
março a maio de 2020; e 275 mi de junho a 
agosto do mesmo ano. E também só usinas 
de etanol locais poderão importar o etanol 
estrangeiro, limitado a 2,5 milhões de litros 
por unidade industrial. 

“O ideal era não ter isenção alguma, 
mas a redefinição da cota ajuda na regu-
lação do mercado do Nordeste no período 
da safra e a remunerar as usinas na en-
tressafra”, avalia Alexandre Andrade Lima, 
presidente da Feplana e da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Pernambuco.


