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   A compra de insumos e produtos agrícolas com valores mais acessíveis que os praticados no mercado, a 
partir da Cooperativa dos Associados da Asplan (Coasplan), já é uma realidade. O primeiro pedido de Herbicidas, 
Inseticidas e Fungicidas foi feito no último dia 05 e deve chegar a sede da entidade nesta próxima semana. Os 
produtos ficarão no depósito da Coasplan, em Bayeux, e estarão disponíveis para aquisição dos cooperados e não 
cooperados. Nessa primeira compra a Cooperativa investiu R$ 132 mil. Segundo o gerente da Coasplan e engenheiro 
agrônomo Luís Augusto, esse primeiro pedido de insumos não se restringe a produtos direcionados apenas a cana-
de-açúcar, mas, também a outras culturas. “A cooperativa vai trabalhar, prioritariamente, com foco no produtor 
canavieiro, mas, vamos atuar para atender os demais produtores rurais da Paraíba, com preços competitivos e 
acessíveis e com excelentes produtos”, destaca ele, lembrando que com a chegada dos itens e finalização de outros 
detalhes, a ideia e iniciar as atividades da Coasplan no dia 23 de junho.

Primeira compra da COASPLAN

Presidente José Inácio de Morais | Jornalista responsável Eliane Sobral - DRTPE 1993

PL acaba com a exclusão dos produtores do CBIOs

Deputado paraibano propõe inclusão de CBios para produtores 

    “A Coasplan é, na realidade, um braço da Asplan 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 com alguns diferenciais de atuação. É um sonho 
antigo que agora virou realidade”, afirma o presidente da Asplan, José Inácio de Morais, 
enfatizando que a Coasplan não tem fins lucrativos. “A ideia é ajudar e facilitar a vida do 
produtor”, reitera José Inácio.

Um braço da ASPLAN

   Efraim Filho lembra que o setor produtivo é responsável por 30% da matéria-prima do etanol e açúcar produzidos nas usinas do país, 
mas, mesmo com essa representatividade, o Renovabio não incluiu os canavieiros nem produtores de milho e de soja no direito ao recebimento de 
créditos (Cbios), a serem pagos pela produção do biocombustível. “O PL acaba com a exclusão, ao criar regulamentações para garantir aos 
produtores a coparticipação e recebimento proporcional dos créditos correspondentes à produção de etanol da unidade onde a matéria-prima foi 
fornecida”, explica o deputado autor do PL.

  O líder dos Democratas na Câmara Federal, deputado  paraibano Efraim Filho, apresentou o PL 3149, sensível a 
um pleito dos produtores canavieiros. A Iniciativa tem o objetivo de corrigir uma injustiça contra os produtores independentes 
de cana na lei do RenovaBio, que deixou de fora do recebimento dos créditos descarbonização (CBios) os fornecedores de 
cana, restringindo o acesso aos ganhos apenas aos industriais. “Os produtores são um elo importante na cadeia 
sucroenergética, no entanto, ficaram de fora dos ganhos dos créditos de descarbonização (Cbios), de forma que somente um 
Projeto de Lei pode mudar essa realidade e reverter essa injustiça com essa categoria”, destaca o parlamentar.

 

Parabéns Kiony  
  Ela é gerente administrativa da Asplan, transita por todos os setores da Associação, resolve 
todas as demandas que lhes são encaminhadas, está sempre pronta a ajudar todo mundo, é por 
vezes mãezona, sempre amiga, se envolve em tudo para ajudar, tem sempre uma palavra de 
conforto, atende os nossos associados sempre com um sorriso no rosto, enfim, essa é Hedionara 
Kiony, uma profissional exemplar que se dedica a Asplan com muito afinco, responsabilidade, 
compromisso e zelo. No dia 12 de junho, ela completa mais uma primavera e todos nós desejamos a 
ela muitos anos de vida, com saúde, paz, felicidade e, sobretudo, essa imensa capacidade de ajudar 
tanta gente!.

Hoje é o aniversário de nossa gerente administrativa Kiony Viera 

A Cooperativa já fez sua primeira compra
 

José Inácio lembra que a Coasplan era um sonho que agora se concretiza

Deputado Efraim Filho é autor do PL do CBios
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