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 “Maior produtor de etanol do mundo, a partir da cana-de-açúcar, o Brasil tem um enorme potencial instalado de 
produção, mas, infelizmente, faltam políticas públicas de incentivo ao consumo deste produto nobre, renovável e ecologicamente 
correto e iniciativas como essa do parlamentar de Capim nos enche de esperança de que, num futuro bem próximo, essa 
consciência da importância do abastecimento com Etanol consiga ser amplificada para outros municípios, estados e para o país 
todo”, destaca o presidente da Asplan, José Inácio de Morais. Ele se refere a iniciativa do vereador da cidade paraibana de Capim, 
Josenildo Ferreira da Silva que, através de um Projeto de Lei (001/2020), sugere que os veículos oficiais do município com motor 
flex sejam abastecidos, exclusivamente, com Etanol. Na justificativa da propositura, o parlamentar lembra que o setor 
sucroenergético gera empregos, renda, além de progresso e desenvolvimento, destaca que a pandemia reduziu o consumo de 
Etanol colocando as indústrias locais em situação complicada. O PL que foi apresentado no último dia 08 de junho sugere o 
abastecimento não apenas da frota própria do município, mas, também dos veículos flex locados pela Prefeitura e demais órgãos 
da administração pública local.

Abastecimento de frota apenas com Etanol
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Chega primeira compra da Cooperativa

Importância, pluralidade e sustentabilidade do setor 

   “A campanha ‘Etanol é só beleza. Abasteça com etanol’ lançada pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de 
Álcool na Paraíba (Sindalcool), com apoio de diversas entidades, entre elas a Asplan continua a ser fortalecida, agora com a 
etapa de adesivagem de carros. Na sede da Asplan, desde a última segunda-feira (15), todos os carros de associados, 
funcionários e condôminos que estacionarem no local passam a ser adesivados com material da campanha. “A adesão a 
essa campanha tem que ser um compromisso de cada um de nós e de cada vez mais brasileiros que precisam valorizar 
esse produto limpo, renovável e que contribui com o meio ambiente e ainda gera renda, progresso e desenvolvimento”, 
destaca o presidente da Asplan, José Inácio de Morais.

Campanha de estímulo ao uso do Etanol

    A semana começou com boas notícias na Cooperativa dos Associados da Asplan (Coasplan). Trata-se da chegada 
dos produtos da primeira compra da Cooperativa. Os itens do primeiro pedido de Herbicidas, Inseticidas e Fungicidas, que tinha sido 
feito no dia 05 de junho, chegaram na última segunda-feira (15) e já estão no galpão da entidade, em Bayeux, prontos para serem 
comercializados. Nessa primeira compra a Cooperativa investiu R$ 132 mil. Os itens já estão disponíveis para aquisição dos 
cooperados e não cooperados. O gerente da Coasplan e engenheiro agrônomo Luís Augusto, destaca que esse primeiro pedido de 
insumos não foi somente de produtos direcionados apenas a cana-de-açúcar, mas, também a outras culturas, a exemplo, de 
abacaxi, inhame, coco e mamão. O número da Coasplan é 2177-0441. Nesse mesmo número, o produtor também pode acionar a 
Central de Compras para adquirir peças de reposição, implementos, EPI’s e outros itens ligados ao negócio rural.

  O diretor do Grupo Japungu, José Bolivar, um dos apoiadores da Campanha, gravou um vídeo recentemente onde destaca a 
importância, pluralidade e sustentabilidade do setor sucroenergético. “O setor é extremamente sustentável, gera sua própria energia e ainda 
devolve a natureza a grande maioria dos nutrientes consumidos pela cana-de-açúcar durante seu desenvolvimento. Esses nutrientes 
retornam ao campo em forma de palha e outros resíduos. Além do etanol a indústria também produz uma série de subprodutos, tais como, o 
bagaço, que é utilizado na geração de energia limpa, na indústria de rações, na produção de álcool de segunda geração, na levedura seca 
também usada na indústria de rações, o CO² utilizado na indústria de gases, o biometano, o bioplástico, que é o plástico verde, largamente 
utilizado e até mesmo na reconstrução da pele humana de pessoas que sofreram graves queimaduras. Abastecendo com etanol você valoriza 
a indústria nacional e contribuiu para o desenvolvimento econômico do país e também de sua região”, destacou Bolivar.

Parabéns Fernandinho  

 Que nunca lhe faltem motivos para sorrir, que a vida continue sendo generosa com você, que seus sonhos 
continuem a ser realizados, que você celebre seu aniversário rodeado de pessoas que te querem bem, que Deus 
guie seus passos. Que nunca lhe falte: Paz no coração: Amor na sua vida e Sorrisos no seu rosto.Parabéns! Muitos 
anos de vida! Felicidades mil! Salve 15.06!

PL propõe abastecimento de frota pública só com etanol  

Asplan apóia campanha e está adesivando carros de associados

José Bolivar destaca importância do setor sucroenergético 

Primeira compra da Cooperativa já está no depósito de Bayeux
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