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Campanha tem o tema TODOS MERECEM RESPEITO; X vermelho na palma da mão faz parte de uma ação mundial para amparar mulheres em situação de violência
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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: 2021/2022

Líquido

1,3023

1,3254

Bruto

   1,3221

1,34560,6868

Média Mês

Média Acumulada

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

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
COMPARATIVO DE SAFRAS - 2020/21 X 2021/22

Açúcar Total
(t)

Álcool Total
3(m )

Recuperação
 industrial 

(Kg ART/ Ton Cana)

16.425.980 1.384.565 405.944 133,892020/21

Safra

15/MAR/21

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2021/22 15/ MAR/ 22 17.679.845 1.370.088 426.631 126,14

7,63% 5,10% - 5,79%Variação %

Mês: JULHO - 2022

-1,05%

No ano em que a Lei Maria da 
Penha (Lei Federal n° 11.340/06) 
comemora 16 anos, a Usina Caeté 
e suas Unidades Marituba e 
Paulicéia, lançam uma campanha 
que visa o enfrentamento da 
violência contra a mulher.

C o m  o  t e m a  T O D O S 
MERECEM RESPEITO,  a 
iniciativa traz a imagem de quatro 
colaboradoras da Usina Caeté - 
Unidade Paulicéia com um X 
vermelho na palma da mão, que 
faz parte de uma campanha 
mundial para amparar mulheres 
em situação de violência.

Letícia Moreira, engenheira 
a g r ô n o m a  t r a i n e e ,  d a 
Administração Agrícola, Márcia 
Torquato e Maria Gabriela Braz, 
do setor de Suprimentos e Evelizi 
Fernanda Araújo, assistente 
administrativa da Administração 
Agrícola, protagonizaram a 
campanha que mantém um 

importante apelo pelo fim da 
violência contra a mulher, 
principalmente diante de dados 
tão alarmantes. 

“No Brasil, a cada hora, mais 
de 500 mulheres são vítimas de 
algum tipo de violência. Os 
números são da pesquisa do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública com o Instituto Datafolha, 
evidenciando a necessidade de se 
intensificar as ações em defesa da 
mulher”, enfatizou a coordenado-
ra de Gestão de Pessoas da 
Unidade Paulicéia, Francine 
Gonçalves.

A campanha destaca as várias 
maneiras da violência contra a 
mulher: física, psicológica, 
sexual, patrimonial, moral e 
virtual. 

A coordenadora da Unidade 
Paulicéia exemplificou cada 
forma de violência para facilitar o 
entendimento  de  todos.  O 

material foi divulgado no e-mail 
corporativo e está disponível no 
site institucional: www.usinacae-
te.com.

Segundo a gerente de Gestão 
de Pessoas, Marta Luciana 
Sampaio, a mulher tem conquis-
tado cada vez mais espaço no 
setor  sucroenergético e as 
contratações mostram que os 
percentuais tendem a subir. 

“O cenário está mudando e as 
mulheres ocupam com grande 
determinação e profissionalismo 
funções que anteriormente eram 
exercidas apenas pelos homens. 
Diante disso, promover uma 
campanha interna  sobre  a 
temática é fundamental para 
compreensão de todos”, afirmou 
a gerente, destacando o apoio da 
Diretoria Administrativa na 
condução desta e de outras ações 
que estão sendo elaboradas para 
acentuar essa discussão.

Agosto Lilás: Caeté promove 
campanha de combate à violência  
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