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Agência UDOP     

ATR PE: Valor líquido cai 2,20% em novembro  

04/12/2018 - O Sindaçúcar - Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do estado de Pernambuco divulgou
os valores do ATR acumulado referentes ao mês de novembro de 2018. O valor líquido fechou em R$ 0,6935
quilos por tonelada de cana-de-açúcar, desvalorização de 2,20% quando comparado ao preço inicial de
outubro, cotado em R$ 0,7088kg/t cana.

  
Em outubro, o ATR também registrou alta no valor final, fechando em R$ 0,6831. O preço é 2,21% menor do
que os R$ 0,6982 de outubro. 

  
O valor bruto em outubro, posto na esteira, considerando a cana padrão em R$ 119,0063 kg ATR/t de cana,
fechou em R$ 82,5309 contra R$ 84,3517 cotados em outubro. Para ver a tabela completa, clique aqui.
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Notícias Relacionadas
04/12/18 - Foco da Raízen é em redução de custos e ganho de eficiência, diz CEO da Cosan
 - ATR Alagoas/Sergipe fecha em baixa no mês de novembro
03/12/18 - ATR PR: valor projetado cai 0,86% em novembro
 - Souza deixa presidência da Copersucar, será substituído por João Roberto Texeira
30/11/18 - Sistema GEDAVE é adiado para 1º de janeiro de 2020
19/11/18 - ATR SP: valor acumulado sobe 0,46% em outubro
06/11/18 - ATR PE: Valor líquido sobe 0,76 % em outubro
 - Paraíba: ATR líquido fecha em alta no mês de outubro
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