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Aquecidas as vendas de
amendoim no mercado
interno brasileiro

Safra de laranja: começa, não começa

A nova safra de laranja está brigando
com as condições climáticas em uma
tentativa de começar.
No sul do Brasil, por exemplo, fortes
chuvas atrasaram a safra em, pelo menos,
duas semanas, quando, devido as
características do solo da região, que fica
puro “barro” com o excesso de chuvas,
caminhões não estão conseguindo entrar
nos campos para carregar a fruta fresca
que, obviamente, não fica na árvore
esperando além disso, como se vem
percebendo, o inverno brasileiro do ano
de 2013 será muito úmido.
No nordeste do Brasil, a ausência de

De acordo com a ABICAB, Associação
Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados, o mês de junho
é o melhor para vendas de amendoim e
concentra cerca de 30% do volume
comercializado o ano todo. As festas juninas do
período, bem como a melhora de renda do
brasileiro e a boa safra de 2012/2013 que, de
acordo com dados da Conab, chegou a 310 mil
toneladas, mantém as indústrias animadas
quanto à alta demanda do produto para o
restante do ano de 2013.

chuvas ainda castiga a indústria,
reduzindo fortemente a quantidade de
fruta disponível e a qual aparece, resulta
em um rendimento de fábrica muito baixo,
aumentando os custos industriais.
Em São Paulo, a situação, até agora,
aparentemente está sob controle, com a
particularidade de uma safra de ratios
altos; que seguem lutando por melhores
preços na fruta fresca, ausência de
cuidado nas árvores, contra o ataque do
greening e a competição agressiva da
cana de açúcar, tudo firmando os preços a
níveis mais altos.

Buscando polpa de manga Tommy de boa qualidade?
Contate-nos!
Nós gostaríamos de lembrar os nossos clientes que
nós podemos oferecer uma opção de fornecimento
de polpa de manga integral asséptica e polpa de
manga concentrada asséptica, variedade Tommy
Atkins, com preços competitivos e embarques
anuais mediante uma programação de retiradas
mensais. A fábrica acabou de concluir algumas
melhorias na sua linha de produção, que a partir
da próxima semana, estará funcionando com um
novo evaporador Alfa Laval.

Assinada a lei que cria o
FUNCAJU
Na sexta-feira, 21 de junho de 2013, a
presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que
criará a partir de janeiro de 2014 um fundo de
apoio à cultura do caju (Funcaju) e pretende
estimular o desenvolvimento dessa cadeia
através da modernização do parque industrial
brasileiro bem como renovação das árvores
plantadas. É importante comentar a
importância da cultura do caju em alguns
estados do Nordeste brasileiro e que nos
últimos anos uma conjuntura de fatores, desde
seca prolongada até a perda de produtividade,
fez com que o Brasil passasse de exportador a
importador desse item.

Nós gostaríamos de agradecer as 110
empresas que visitaram nosso stand na
feira Fispal Tecnologia em São Paulo,
Brasil. Foi um prazer recebê-los! Nós
estamos à disposição para suprir suas
necessidades de matérias-primas
alimentícias.
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