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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 presidente do Sindaçúcar-
AL e  v ice-pres idente  do 
C o n s e l h o  Te m á t i c o  d a 
Agroindústria da Confederação 
Nacional da indústria (CNI), 
Pedro  Robério  Nogueira, 
participou, nesta quinta-feira, 15, 
da live ‘Mercosul e União 
Europeia - Superando obstáculos 
para a implementação do acordo 
em 2021’, promovida pela CNI e 
patrocinada pela PATRI Políticas 
Públicas.

O encontro virtual, contou 
com a participação do presidente 
da CNI, Robson Braga de 
Andrade; senadora Katia Abreu 
e do embaixador do Itamaraty e 
secretário de Negociações 
Bilaterais e Regionais nas 
Américas do Ministério das 
Relações Exteriores, Pedro 
Miguel da Costa e Silva, além do 
secretário Especial do Ministério 
da Economia, Roberto Fend, 
entre outros. 

“Foi um encontro importante 
onde foram debatidos meios 
capazes de promover a acelera-
ção da implantação do Acordo 
Mercosul x UE”, afirmou o 
presidente do Sindaçúcar-AL, 
Pedro Robério.

Na oportunidade, o presiden-
te da CNI, destacou a importân-
cia do acordo para a integração 
internacional e a recuperação da 
economia e da indústria do país. 
“Queremos reforçar o apoio 
empresarial para esse, que no 
nosso entender, é o maior acordo 
entre a União Europeia e com 
economias em desenvolvimento 
e o maior tratado de livre 
comércio no Mercosul. Ele tem 
uma importância não apenas 
econômica, mas para a agenda 
mundial do desenvolvimento 
sustentável”, afirmou.   

Já a senadora Kátia Abreu, 
que preside a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, 
explanou sobre a visão do Poder 
Legislativo sobre o acordo e a 
contribuição dos parlamentares 
no debate, incluindo o tema da 
sustentabilidade ambiental, 
presente no acordo. 

“O comércio do Mercosul 
com a UE representa, na média 
dos 20 anos, uma corrente de 
comércio de R$ 77 bilhões por 
ano. Estudos apontam que essa 
corrente pode mais que dobrar 
nos próximos dez anos. E esse 
acordo  levaria  também a 
ampliação de até 28% do 
indicador brasileiro de abertura 
que hoje é muito baixo. Esse 
acordo é fantástico e essencial”, 
destacou Kátia Abreu.

Na live também foi apresen-
tado um painel que discutiu as 
perspectivas de internalização do 
acordo comercial ainda em 2021 
e a estratégia de negociações 
comerciais do Mercosul. 

Presidente do Sindaçúcar-AL defende em live 
acelerar implantação do Acordo UE com Mercosul

Encontro virtual reuniu personalidades importantes do setor industrial e do governo para debater o acordo comercial
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