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Agência UDOP     

ATR PE: Valor líquido tem queda de 2,39% em agosto  

04/09/2017 - O Sindaçúcar - Sindicato da Indústria do Açúcar e do
Álcool do estado de Pernambuco divulgou os valores do ATR
acumulado referentes ao mês de agosto de 2017. O valor líquido
fechou em R$ 0,6927 quilos por tonelada de cana-de-açúcar,
desvalorização de 2,39% quando comparado ao preço praticado em
julho, cotado em R$ 0,7093 kg/t cana.

 
Em agosto, o ATR também registrou queda no valor final, fechando
em R$ 0,6768. O preço também é 2,39% menor do que os R$
0,6930 de julho.

 
O valor bruto em agosto, posto na esteira, considerando a cana
padrão em R$ 119,0063 kg ATR/t de cana, fechou em R$ 82,4357

contra R$ 84,4112 cotados em julho. Para ver a tabela completa, clique aqui.
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Notícias Relacionadas
05/09/17 - Etanol: Demanda aquecida garante valorizações

 - Preço do etanol recua e não remunera custo

 - Índia decidirá em breve sobre importação de açúcar, diz ministro

 - Açúcar: Indicador recua mais de 10% em agosto

 - Área de milho diminui, mas estoque é elevado

 - Nova taxa de juros do BNDES levaria a alta na dívida de Estados

04/09/17 - Entenda a diferença entre o açúcar branco e açúcar mascavo

 - Etanol vale mais a pena do que gasolina, segundo Fipe

01/09/17 - Consecana PR: preço do ATR projetado tem queda de 1,68% em agosto

02/08/17 - ATR AL/SE: preço líquido acumulado fecha em queda no mês de julho

 - ATR PE: Valor líquido tem queda de 1,94% em julho

28/07/17 - Consecana PR: preço do ATR projetado tem queda de 1,63% em julho

25/07/17 - Primeira quinzena de julho eleva percentual de moagem na safra 2017/18 no Centro-Sul
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