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ATR PE: Sindaçúcar divulga preços iniciais da safra 2017/2018
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ATR PE: Sindaçúcar divulga preços iniciais da safra 2017/2018
03/10/2017 - O Sindaçúcar - Sindicato da Indústria do Açúcar e do
Álcool do estado de Pernambuco divulgou os valores do ATR
acumulado referentes ao mês de setembro de 2017. Como é o início
da safra 2017/2018 na região Nordeste, não há um comparativo com
os meses anteriores. O valor do ATR líquido ficou em R$ 0,7015.
Já o valor em setembro, posto na esteira, considerando a cana
padrão em R$ 119,0063 kg ATR/t de cana, ficou em R$ 83,4829.
Para ver a tabela completa, clique aqui.

Camila Lemos
Fonte: Agência UDOP de Notícias
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Notícias Relacionadas
04/10/17 - Prazo de preenchimento da Pesquisa de Remuneração termina na próxima terça-feira
- Custo da energia solar caiu mais de 25% em um ano nos EUA
- Jalles Machado inaugura fábrica de açúcar na Unidade Otávio Lage

04/10/17
Leilões de energia serão retomados em
dezembro

- Análise Datagro: Seca deve reduzir moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul
- Mudanças no setor de açúcar trazem emoções ao mercado, afirma banco
- Safra de cana 18/19 no centro-sul do Brasil deve ter leve alta ante 17/18, diz Archer
- Petróleo registra queda com dados de estoques dos EUA

04/10/17
Proposta da UE para importações de
carne e etanol desagrada Mercosul, diz
fonte

- MI composto do Brasil avança a 51,1 pontos em setembro, diz IHS Markit
- Bandeira vermelha na conta de luz não deve impedir inflação abaixo da meta em 2017, dizem
especialistas
- Previsão de superávit na safra mundial reduz preços do açúcar em NY e Londres

04/10/17
Sinais positivos no comércio exterior

- Cevasa é a mais nova associada UDOP; diretores discutem com PM legislação sobre queimadas
- IEA prevê crescimento de energia renovável após recorde em 2016
03/10/17 - Sindaçúcar AL/SE divulga dados do ATR para o início de safra
- Chuva favorece o desenvolvimento dos canaviais
- A Hora e a Vez do Carro Elétrico! Mas, que Carro Elétrico é melhor para o Brasil?
02/10/17 - Consecana PR: preço do ATR projetado desvaloriza 1,88% em setembro
15/09/17 - ATR SP: valor acumulado cai 2,35% em agosto
11/09/17 - ATR AL/SE: preços fecham em alta no mês de agosto
04/09/17 - ATR PE: Valor líquido tem queda de 2,39% em agosto
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