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  Comprar insumos e produtos agrícolas com valores mais acessíveis que os 
praticados no mercado e dispor de uma central de compras de peças e equipamentos e 
quem for cooperado ainda pode comprar com prazo. Essas são algumas das 
vantagens que os produtores rurais paraibanos, ligados ou não a Asplan, passarão a 
ter com o início das atividades da Cooperativa dos Associados da Asplan (Coasplan), 
que vai começar a operar a partir da segunda quinzena de junho. A sede da Coasplan 
funcionará na avenida Francisco Marques da Fonseca, 294, no bairro Brasília, em 
Bayeux. Entre os diferenciais ofertados pela Coasplan está a possibilidade do cliente 
comprar com prazo. Mas, essa modalidade de aquisição de produtos e insumos só 
estará disponível para associados da Asplan, mediante o aval das usinas.

Cooperativa para produtores
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Funcionamento na pandemia

Central de Compras

   O presidente da Cooperativa, Fernando Rabelo Filho, lembra, no entanto, que os 
preços mais competitivos e acessíveis da Coasplan é que será o grande diferencial da 
Cooperativa, que projeta responder pela movimentação de cerca de R$ 4 milhões/ano 
somente com a venda de herbicidas, estimulantes e cupinicidas. “Esse cálculo corresponde 
a 50% das vendas feitas a fornecedores, atualmente, levando-se em consideração uma área 
de 10 mil hectares”, explica Fernando, lembrando que somente os fornecedores de cana da 
Paraíba respondem por uma área de 20 mil hectares. Com outros produtos, a Coasplan 
projeta uma movimentação de mais R$ 1,5 milhão. Ele reitera que o grande objetivo da 
Cooperativa é baratear custos para os associados, cooperados e para o mercado em geral, 
permitindo que os investimentos necessários na produção sejam realizados com mais 
facilidade.

Preços mais acessíveis

 Apesar da pandemia, a Asplan tem mantido suas atividades, com determinadas adequações em 
função da atual conjuntura. As atividades no campo, nos laboratórios de Vespa e Fungo e do setor adminis-
trativo não sofreram interrupções. O rodízio do pessoal do setor administrativo e do condomínio, com 
funcionários divididos em tarefas presenciais e em regime de home office, possibilitou o andamento dos 
serviços, evitando aglomerações. A suspensão dos eventos e da locação dos auditórios também fizeram 
parte das ações de combate e prevenção da pandemia. Com o decreto governamental de look down em 
João Pessoa e região metropolitana, a partir do dia 1º de junho e até 15 de junho, manteremos nossas 
atividades, mas, em total regime de home office.

 A Central de Compras, que terá um funcionário à disposição dos clientes para fazer a cotação 
de peças e equipamentos, incluindo EPI’s, é outro diferencial da Coasplan. Basta para tanto, que o 
interessado diga qual é a necessidade de compra que a Cooperativa se encarregará de fazer as 
cotações e adquirir o produto sem custo adicional algum. Para ter acesso a compra via Coasplan, o 
produtor não precisa ser associado da Asplan, mas para se tornar um cooperado, é preciso ser 
associado da entidade. “Esse é um sonho antigo da Asplan que, em breve, irá se concretizar. A 
Coasplan é, na realidade, um braço da Associação que vai atuar em paralelo a entidade com a função 
de atender não apenas os nossos associados, mas, todo o segmento que atua no setor primário da 
Paraíba com alguns diferenciais”, afirma o presidente da Asplan José Inácio de Morais.      

A Cooperativa vai trabalhar com vários produtos, incluindo
 máquinas e equipamentos

O presidente da Coasplan, Fernando Filho e da Asplan, José Inácio

A Coasplan também terá uma Central de Compras 
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