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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Luiz Antônio Bezerra recebe
Medalha do Mérito Industrial em PE
Sistema FIEPE/Divulgação

O empresário do setor
sucroenergético de Alagoas e de
Pernambuco, presidente do
Grupo Serra Grande, Luiz
Antônio de Andrade Bezerra, foi
um dos 12 homenageados pela
Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco (FIEPE)
com a Medalha do Mérito
Industrial de Pernambuco, na
categoria Empresário do Setor da
Indústria.
A solenidade realizada, na
última quinta-feira (2), na Casa
da Indústria, em Santo Amaro,
foi iniciada com um minuto de
silêncio em memória das vítimas
das fortes chuvas que assolaram
o estado de Pernambuco nos
últimos dias.
A medalha presta um
reconhecimento aos homenageados pela contribuição em prol do
setor industrial.
O evento que foi comandado
pelo presidente da FIEP, Ricardo
Essinger, contou com a participação do presidente da
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Braga
de Andrade. Na oportunidade,
também foram entregues a
alguns homenageados a medalha
da Ordem do Mérito Industrial da
CNI.
“Meu caro Luiz Antônio,
agraciado com a Medalha do
Mérito Industrial - Industrial do
Ano concedida pela FIEPE. Essa
outorga faz jus a sua brilhante
trajetória empresarial. Parabéns e
meu abraço”, declarou o

Solenidade foi realizada na Casa de Indústria de Pernambuco

presidente do Sindaçúcar-AL,
Pedro Robério Nogueira.
As duas medalhas foram
concedidas a empresários de
vários setores da economia, além
de dirigentes de sindicatos,
agricultura e comércio, assim
como, executivos do setor de
serviços/comunicação, governos
municipal, estadual e federal,
Poder Legislativo Estadual e
Federal.
De acordo com presidente da
FIEPE, Ricardo Essinger, esse
momento foi para reconhecer o

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%

papel daqueles que impulsionam
a cadeia produtiva do nosso
estado.
“Estamos vivendo um tempo
de incerteza, com a guerra entre a
Rússia e a Ucrânia e também
pelos efeitos ainda da pandemia,
mas é importante reforçar que
estamos em processo de
crescimento. Logo, é indispensável que o setor privado seja
estimulado, porque ele gera
emprego e renda, para impulsionar ainda mais desenvolvimento
econômico”, disse.

SAFRA: 2021/2022

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

133,89
126,14

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: MAIO - 2022

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1,4017
1,3473

Líquido
1,3807
1,3271

- 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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