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Agência UDOP     

ATR/PE: Valor líquido sobe 8,95% em junho  

06/07/2018 - O Sindaçúcar - Sindicato da Indústria do Açúcar e do
Álcool do estado de Pernambuco divulgou os valores do ATR
acumulado referentes ao mês de junho de 2018. O valor líquido
fechou em R$ 0,7333 quilos por tonelada de cana-de-açúcar,
valorização de 8,95%, quando comparado ao preço praticado em
maio, cotado em R$ 0,6730 kg/t cana.

  
Em junho, o ATR também registrou valorização no valor final,
fechando em R$ 0,7223. O preço também é 8,95% maior do que os
R$ 0,6629 de maio.

  
O valor bruto em abril, posto na esteira, considerando a cana

padrão em R$ 119,0063 kg ATR/t de cana, fechou em R$ 87,2673 contra R$ 80,0912 cotados em maio.
  

Para ver a tabela completa, clique aqui.
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