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CONSECANA-AL

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Preço da Cana-de-Açúcar*

SAFRA: 2020/2021

Líquido

1,1387

1,0095

Bruto

1,1560

1,02490,6868

Média Mês

Média Acumulada

Var. % = safra 20/21 sobre 19/20

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21

Açúcar Total
(t)

Álcool Total
3(m )

Recuperação
 industrial 

(Kg ART/ Ton Cana)

16.359.168 1.309.049 485.440 139,062019/20

Safra

15/MAR/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ MAR/ 21 16.425.980 1.384.565 405.944 133,89

0,41% - 16,38% - 3,72%Variação %

Mês: MARÇO - 2021

5,77%

O setor agropecuário 
a lagoano  perdeu ,  es ta 
semana, um dos seus mais 
respeitados representantes. 
Aos  65  anos  de  v ida , 
Alexandre Toledo faleceu, 
em São Paulo, onde realizava 
tratamento médico, vítima de 
complicações da covid-19.

A morte de Toledo, que 
dedicou a vida ao agronegó-
cio e a política alagoana, 
gerou uma comoção em todo 
os segmentos do Estado, 
principalmente no agro, onde 
ele um dos seus maiores 
entusiastas.

“Alexandre Toledo reunia 
um conjunto raro no ser 
humano de grande técnico, 
hábil político, excelente 
caráter e eficiente gestor. 
Além da saudade, nos deixará 
um enorme vazio”, declarou 
o presidente do Sindicato da 
Indústria do Açúcar e do 
Álcool no Estado de Alagoas 
(Sindaçúcar-AL), Pedro 
Robério Nogueira.

Alexandre Toledo foi 
secretário de Estado da 
Agricultura e também da 
Saúde, além de ter prefeito do 
município de Penedo por três 
mandatos, foi deputado 
estadual e chegou à Câmara 
dos Deputados em 2012, 

como suplente do então 
candidato a prefeito de 
Maceió Rui Palmeira, sendo 
efetivado no mandato em 
janeiro de 2013.

O governador Renan 
Filho lamentou a morte de 
Alexandre Toledo. “Mais 
uma notícia muito triste nesta 
pandemia. Fomos deputados 
juntos, convivemos bastante. 
Meus sentimentos à família, 
amigos  e  a  todo  povo 
penedense por esta perda”, 
escreveu no Twitter.

De acordo com o presi-
dente da Faeal,  Álvaro 
Almeida, Alexandre Toledo 

sempre atuou com extremo 
respeito aos produtores 
rurais, tendo conduzido as 
políticas públicas voltadas 
para o agronegócio de forma 
conciliadora e cordial. “Neste 
momento  de  p rofunda 
tristeza, registro o meu 
reconhecimento e o dos 
produtores rurais e pecuaris-
tas de Alagoas pelo homem 
que  Alexandre  To ledo 
sempre  foi,  disposto  a 
contribuir para o desenvolvi-
mento socioeconômico do 
Estado sem, jamais,  se 
preocupar em ser “a evidên-
cia”, afirmou. 

Alexandre Toledo deixa legado 
de uma vida dedicada a Alagoas

Alexandre Toledo foi um dos principais nomes do setor do agronegócio alagoano
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