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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

1,2756

1,2756

Bruto

   1,2950

1,29500,6868

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)

16.972.205 1.331.281 505.412 137,482019/20

Safra

15/MAI/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ MAI/ 21 17.039.012 1.431.979 422.022 133,59

0,39% - 16,50% - 2,83%Variação %

Mês: SETEMBRO - 2021

7,56%

Em meio uma crise 
econômica enfrentada 
pelo país, os trabalhadores 
da indústria do açúcar de 
Alagoas conquistaram um 
reajuste salarial de 10% no 
acordo coletivo 21/22 
firmado com as unidades 
do polo agroindustrial 
canavieiro. 

A rodada de negocia-
ção entre as comissões, 
que representaram os 
trabalhadores e a classe 
patronal, teve início em 
agosto passado. O percen-
tual de aumento, que 
garante a reposição das 
perdas da inflação, foi 
retroativo a 1º de setem-
bro, data-base da catego-
ria. 

“Diferentemente de 
anos anteriores de crise do 
setor, quando o percentual 
de reajuste era parcelado, 
este ano, diante de um 
quadro  de  in íc io  de 
recuperação das unidades 
industr ia is ,  e le  será 
realizado de uma só vez”, 
acrescentou o presidente 
do Sindicato da Indústria 

do Açúcar do Álcool de 
Alagoas (Sindaçúcar-AL), 
Pedro Robério Nogueira.

Além do reajuste, 
clausulas contidas na 
c o n v e n ç ã o  c o l e t i v a 
anterior foram preservadas 
e acrescidas outras pleitea-
das pelos trabalhadores na 
campanha salarial.

A convenção coletiva 
21/22 foi assinada, esta 
semana, em Maceió, pelos 
presidentes do Sindicato 
dos Trabalhadores na 
Indústria do Açúcar de 

Alagoas  (STIA/AL), 
Jackson de Lima e do 
Sindaçúcar-AL.

A comissão de negoci-
ação, que representou a 
unidades  industr ia is 
sucroenergé t icas  de 
Alagoas, foi composta por 
Átila Machado Júnior, 
responsável pela coorde-
nação, Paulo Ramalho, 
Daniel Berard, Marco 
M a r a n h ã o ,  C a r l o s 
Monteiro, Silvano Santos 
e Tatiana Simões, além de 
Carolina Coelho.

Trabalhadores da indústria do açúcar
conquistam reajuste salarial de 10%

Jackson Lima e Pedro Robério na assinatura acordo coletivo 21/22 da indústria 
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