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AGORA

O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Setor sucroenergético comemora Dia
do Trabalhador da Indústria do Açúcar

Data é celebrada, no dia 24 de junho, por mais de dez mil trabalhadores alagoanos

O setor sucroenergético
alagoano comemora, nessa
sexta-feira, 24 de junho, o
Dia do Trabalhador na
Indústria do Açúcar. A data
é celebrada pelo Sindicato
dos Trabalhadores na
Indústria do Açúcar no
Estado de Alagoas
(STIAAL) que destaca,
principalmente, a manutenção dos postos de trabalho
em meio a momentos
difíceis passados com a
pandemia da covid - 19.
De acordo com dados da
entidade sindical, com 15
unidades da agroindústria
canavieira em operação, o

Estado conta com um
contingente de dez mil
trabalhadores do segmento
da indústria e também do
setor administrativo
atuando nas usinas, sendo
mais de sete mil deles
associados a entidade de
classe.
“É um momento de
superação da pandemia
com preservação de
empregos. A indústria vem
se recuperando e, a cada
não, vem ampliando a
produção de cana. Isso
reflete diretamente na
preservação e também no
aumento de novos postos de

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%

trabalho. São bons motivos
que temos que comemorar
nesse 24 de junho”, declarou o presidente do
STIAAL que está no quarto
mandato à frente da entidade.
“Neste sentido, agradeço e parabenizo os trabalhadores do açúcar pelo seu
dia, reforçando que estamos
unidos pela defesa dos
direitos e preservação dos
empregos, mantendo uma
boa parceria com as usinas
no sentido de sempre ajudar
o trabalhador da indústria
do açúcar de Alagoas”,
declaro Lima Neto.

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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