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Conferência nos EUA discute a
indústria do açúcar e do etanol
O presidente do Sindicato da
Indústria do Açúcar e do Álcool no
Estado de Alagoas (Sindaçúcar-AL),
Pedro Robério Nogueira, participou,
na quarta-feira, 11, do 15º CITI ISO
Datagro New York Sugar & Ethanol
Conference 2022.
O evento teve o propósito de
discutir as principais questões das
indústrias globais de açúcar e etanol.
Desde sua primeira edição, a
conferência é reconhecida como um
encontro técnico oficial do New York
Sugar Dinner e se tornou uma
tradição consolidada na comunidade
sucroalcooleira mundial.
A conferência reuniu renomados
especialistas e influentes players do
setor junto a especialistas financeiros
para discutir importantes temas
relacionados à commodity e ao
biocombustível e suas perspectivas
para os próximos anos.
Seguindo a programação, a

Presidente do Sindaçúcar-AL participou da palestra de abertura do evento ao lado presidente da Câmara dos Deputados

O encontro contou com sete
painéis que discutiram temas
relacionados a investimentos no
setor, sustentabilidade, novas
tecnologias, mercado e perspectivas
de açúcar e etanol na Índia.

palestra de abertura do evento foi
realizada pelo presidente da Única,
Evandro Gussi e pelo presidente do
Sindaçúcar-AL, Pedro Robério
Nogueira, além do presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Encontro em NY debate política energética
O presidente do Sindaçúcar-AL,
Pedro Robério Nogueira, participou, na
segunda-feira, 12, no Consulado do
Brasil em Nova York de um encontro
empresarial que debateu a coordenação
de políticas em energia, alimentos e
meio ambiente em um cenário global
em turbulência.
A reunião, que foi presidido pela
Cônsul-Geral do Brasil em Nova York,
embaixadora Maria Nazareth Azevêdo,
contou com a participação do
presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira e do deputado federal
Arnaldo Jardim, presidente da Frente
Parlamentar de Defesa do Setor
Sucroenergético, além do consultor
Plínio Nastari, presidente da Instituto
Brasileiro de Bioenergia e
Bioeconomia.
Na oportunidade, entre outros

Reunião entre empresários e representantes do governo brasileiros foi realizada no Consulado do Brasil
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2020/21
2021/22
Variação

Posição Cana Moída Açúcar Total Álcool 3Total Recuperação
industrial
(t)
(t)
(m ) (Kg ART/
Ton Cana)
Acum. em

15/MAR/21 16.425.980 1.384.565 405.944
15/MAR/22 17.679.845 1.370.088 426.631

%

7,63%

-1,05%

vel a hidrogênio, sendo o etanol fonte
de hidrogênio”, declarou o presidente
doo Sindaçúcar-AL, Pedro Robério
Nogueira, que também é vicepresidente do Conselho da
Agroindústria da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e delegado
da Federação das Indústrias do Estado
de Alagoas .

temas abordados pelos empresários e
representantes do governo brasileiro, a
produção do etanol e o futuro do
biocombustível fez parte dos debates.
“Etanol é a melhor solução para a
motorização veicular atual com baixa
pegada de carbono e será uma
alternativa importante para a
motorização com célula de combustí-

5,10%

SAFRA: 2021/2022

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

133,89
126,14

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: ABRIL - 2022

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1,2833
1,3432

Líquido
1,2641
1,3231

- 5,79%
* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Var. % = safra 21/22 sobre 20/21
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