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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

José Carlos Lyra é
reeleito presidente da Fiea
A Federação das Indústrias
do Estado de Alagoas (Fiea)
celebrou, na quarta-feira passada,
a posse da diretoria reeleita e
designada para o quadriênio
22/26. Em uma solenidade
simples, diante de mais de 40
empresários dos diversos
segmentos industriais alagoanos
e de entidades como a Federação
do Comércio e Associação
Comercial, o empresário José
Carlos Lyra de Andrade foi
empossado para um novo
mandato.
Num breve discurso, durante
almoço em que recepcionou
diretores da Fiea e convidados,
Lyra externou gratidão por ser
r e c o n d u z i d o a o c a rg o d e
presidente da Federação das
Indústrias.
“Agradeço primeiro a Deus,
e a cada um de vocês por nos
manter unidos em defesa dos
interesses de Alagoas e de seu
desenvolvimento. Nosso
objetivo é o mesmo, servir aos
interesses do povo alagoano e do
setor produtivo”, afirmou ele, no
ato de sua posse. O empresário
mencionou as dificuldades que a
economia enfrenta em consequência dos efeitos da pandemia
de Covid-19 e, mais recentemente, do conflito entre a Rússia e a
Ucrânia.
“Estamos enfrentando
problemas por conta da pandemia e da guerra. São questões que
atrapalham nosso crescimento
econômico, que geram alta de

Integrantes da diretoria reeleita tomaram posse para o quadriênio 22/26

Na oportunidade, o presidente do Sindaçúcar-AL, Pedro Robério, destacou o trabalho realizado por Lyra a frente da FIEA

preços. Mas sou otimista e creio
que continuamos avançando,
retomando o trilho do desenvolvimento”, declarou Lyra,
agradecendo a confiança dos
industriais em reconduzi-lo a um
novo mandato a frente da
federação.
O presidente foi saudado por
todos como um líder diferenciado, comprometido com as
questões da Indústria alagoana.
“O presidente José Carlos Lyra

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

CONSECANA-AL

COMPARATIVO DE SAFRAS - 2020/21 X 2021/22
Safra

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%

5,10%

conduz a Federação das
Indústrias com maestria. Ele está
sendo mais uma vez reconduzido
por mérito, por representar muito
bem nosso segmento e o estado
de Alagoas”, afirmou o presidente do Sindaçúcar-AL, Pedro
Robério Nogueira, que também
faz parte do quadro de diretores
da federação alagoana, destacando ainda o prestígio do presidente da Fiea junto à Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

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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