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Agência UDOP     

ATR PE: Valor líquido sobe 2,26% em fevereiro  

08/03/2019 - O Sindaçúcar - Sindicato da Indústria do Açúcar e do
Álcool do estado de Pernambuco divulgou os valores do ATR
acumulado referentes ao mês de fevereiro de 2019. O valor líquido
fechou em R$ 0,7678 quilos por tonelada de cana-de-açúcar,
valorização de 2,26% quando comparado ao preço de janeiro,
cotado em R$ 0,7508kg/t cana.

  
Em fevereiro, o ATR também registrou alta no valor final, fechando
em R$ 0,7563. O preço é 2,27% maior do que os R$ 0,7395 de
janeiro. 

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

padrão em R$ 119,0063 kg ATR/t de cana, fechou em R$ 91,3730 contra R$ 89,3499 cotados em janeiro.
Para ver a tabela completa, clique aqui.
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Notícias Relacionadas
08/03/19 - Usina Lins deve moer 3,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2019/2020
 - Alagoas/Sergipe: ATR líquido fecha em alta no mês de fevereiro
01/03/19 - ATR PR: valor projetado cai 0,28% em fevereiro
 - Com moagem na entressafra, MS atinge 47 milhões de toneladas de cana processadas e supera safra

   passada
 - Açúcar recua 18 pontos em NY; indicador diário sobe
18/02/19 - ATR SP: valor acumulado sobe 0,13% em janeiro
01/02/19 - Paraíba: ATR líquido valoriza no mês de janeiro
16/01/19 - ATR SP: valor acumulado sobe 0,40% em dezembro
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 Falih da Arábia Saudita: EUA e China
impulsionam demanda de petróleo; sem
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 Soja tem estabilidade em Chicago nesta
2ª feira e precisa de notícias reais para se
direcionar
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 Índices da China se recuperam após BC
prometer mais suporte para a economia
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de soja dos EUA, dentro do esperado
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 Exportação de soja pelo porto de
Paranaguá cresce 24% no 1o. bimestre
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