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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

1,0271

0,9801

Bruto

1,0427

0,99500,6868

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)

12.992.848 1.018.923 377.006 136,992019/20

Safra

15/JAN/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ JAN/ 21 11.973.472 1.013.906 293.729 134,50

- 7,85% - 22,09% - 1,82%Variação %

Mês: JANEIRO - 2021

- 0,49%

Alagoas inicia o ano de 2021 
com uma posição de destaque na 
Câmara dos Deputados, onde 
decisões importantes sobre o 
destino do país são tomadas. 
Além da vitória do deputado 
Arthur Lira (PP/AL) para a 
presidência da Casa Legislativa, 
em eleição realizada esta 
semana, a indicação do deputado 
Isnaldo Bulhões (MDB/AL) que 
assumiu a liderança do partido 
na Câmara.

Diante deste cenário - com 
dois parlamentares em funções 
estratégicas na Casa Legislativa 
– o setor agropecuário alagoano, 
em especial, o segmento da 
agroindústria canavieira do 
Estado, conta com dois aliados 
importantes que sempre atuaram 

com pautas importantes em 
defesa da agricultura e pecuária 
alagoanas.  

“Atualmente, Alagoas está 
com  uma  pos ição  mui to 
marcante  na  Câmara  dos 
Deputados. Além do presidente 
da Casa, contamos também o 
líder do maior partido da 
Câmara. São parlamentares que 
sempre atuaram em defesa das 
pautas do segmento canavieiro. 
Em nome de todo o setor 
sucroenergético alagoano, saúdo 
o deputado Arthur Lira e Isnaldo 
Bulhões pelas conquistas”, 
declarou o  presidente  do 
Sindicato da Indústria do Açúcar 
e do Álcool no Estado de 
Alagoas (Sindaçúcar-AL), 
Pedro Robério Nogueira.

Lira foi eleito, esta semana, 
em primeiro turno com 302 
votos, para a presidência da 
Câmara dos Deputados para o 
biênio 21/22. Empresário e 
agropecuarista, o parlamentar é 
um dos principais aliados do 
segmento rural alagoano na 
Casa Legislativa.

Escolhido como líder do 
MDB na Câmara, o deputado 
Isnaldo Bulhões, que também 
exerce um trabalho efetivo em 
prol do desenvolvimento da 
agricultura e pecuária alagoa-
nos, está à frente de um dos 
maiores partidos da Casa, com 
uma bancada de 34 deputados, 
com boa influência também 
entre deputados de outros 
partidos.

Deputados Arthur Lira e Isnaldo Bulhões 
fortalecem Alagoas na Câmara Federal

Deputado Arthur Lira foi eleito essa semana para a presidência essa semana Deputado Isnaldo Bulhões lidera um dos maiores partidos da Câmara 
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