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FCOJ: previsão

Inauguração das novas
unidades da Coplana

Apesar das dúvidas que atingem o
mercado de cítricos atualmente, está claro
que existe uma pressão para reduzir a
disponibilidade de fruta, de forma que, a
demanda seja equalizada para manter os
preços firmes e a cadeia cítrica
funcionando adequadamente.
Durante essa safra, cerca de 60 milhões
de caixas de frutas sem contrato, não
serão processadas e os produtores, para
evitar que as doenças se alastrem pelo
campo, estão vendendo-as para o
mercado de fruta fresca por preços baixos
e essa situação preocupa, pois não é
possível saber se o devido trabalho de
prevenção no campo está sendo feito de
forma adequada e o quanto isso afetará os
números da próxima safra – que segundo
previsões já virá menor, depois das duas
últimas safras terem sido grandes.
Considerando que a indústria tem
aproximadamente 55% da sua demanda
proveniente de fruta própria, existem duas
possibilidades para os produtores:
instalarem fábricas para moer essas

É com enorme satisfação que informamos
que participamos da inauguração das duas
novas unidades da Coplana localizadas em
Jaboticabal, interior de São Paulo.
A Coplana é a maior empresa brasileira
processadora de amendoim, seus
cooperados possuem 12.500 hectares
plantados desse cultura. Uma unidade
aumentará a capacidade atual de
blancheamento e a segunda, de semi
elaborados, em uma primeira etapa
produzirá amendoim torrado em bandas e
granulado e em uma segunda etapa pasta e
farinha. Como representantes exclusivos
nas vendas industriais dos semi elaborados
estamos a disposição de nossos clientes
para o envio de especificações, amostras ou
acompanharmos visitas a nova unidade.

Final da safra chinesa de
tomate não é otimista
Chegou ao fim a safra chinesa 2012 de
tomate e as complicações aumentaram;
segundo produtores, o numero final de polpa
produzida deverá ser 62% menor em
comparação ao ano de 2011, isso significa
não mais do que 400.000 toneladas de
produto.
Além disso, para polpa HB 30/32º
praticamente não há disponibilidade de
produto safra 2012, uma vez que devido às
dificuldades, os produtores optaram por
produzir CB 36/38º.
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frutas, porque atualmente não existe
capacidade industrial ociosa para
processar o volume, ou – como muitos já
estão fazendo – trocarem a cultura de
cítricos pela de cana-de-açúcar,
considerando os aumentos dos negócios
de Etanol e a garantia de lucro.
Também vale a pena comentar que na
semana passada o Governo Brasileiro
estendeu o programa de financiamento de
estoques do suco de laranja concentrado
(LEC).
Diante desse cenário, seguimos
firmemente interessados em continuar
atendendo as necessidades dos nossos
clientes com preços competitivos, produto
de alta qualidade e garantia de
fornecimento estável.

Disponibilidades de Manga Tommy Atkins
Nós gostaríamos de reforçar aos nossos
clientes que podemos oferecer polpa de
manga integral e polpa de manga
concentrada, variedade Tommy Atkins, de
excelente qualidade, envasada em sacos
assépticos e acondicionada em tambores
metálicos, para embarque imediato e/ou
entregas mensais programadas e definidas
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em contrato.
A produção de manga no Brasil está bem
estabelecida e os números se firmam
anualmente, o que nos deixa confortáveis
em oferecer uma excelente opção para os
nossos clientes, focando longo prazo.
Por favor, confirmem interesse e nós
entraremos em contato imediatamente.
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