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Laranja: mês a mês

Excelente qualidade
da uva safra 2012
A safra de uva do sul do Brasil,
responsável por 66% da produção
brasileira dessa fruta, esta se
aproximando do fim.
O preço mínimo da fruta variedade
Isabel subiu 9,6% em relação ao ano
passado e a expectativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) é que essa medida possibilite
aos agricultores que continuem
investindo em suas plantações.
Em relação a produção de suco
concentrado, a qualidade esta muito boa
de acordo com as expectativas das
industrias e assim estamos confortáveis
em fechar nossos contratos para
entregas 2012/2013. Consulte nossa
área comercial.

Bags assépticos Aran
Lembramos aos nossos clientes que
de acordo com o Decreto n° 7.159 de
27/04/2010, Acordo de Livre Comércio
Mercosul X Israel, os bags assépticos
Aran, desde 01 de janeiro de 2012,
passaram a ter o Imposto de Importação
reduzido a 4,5%. A partir de 01 de
janeiro de 2013 o I.I. passa a ser 0%
(zero).
Aproveite para solicitar uma cotação
ao nosso departamento de embalagens
especiais.

Novo destino!
Novo destino: Yokohama
Desde março, estamos embarcando
para o Japão!

Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”

CLIQUE e fale
conosco via

Muito discurso! Muitos rumores!
Esse é o estado do mercado de
laranja neste momento: aguardando
pela nova safra em junho, que deverá
ser menor que a 2011/12, que também
não é comum que duas safras sejam
boas na seqüência, devido às chuvas
que aconteceram em tempos e
volumes diferentes em cada área de
processamento do Brasil, o que
resultou, até o momento, em duas
florações, então, no mesmo pé, a
presença de frutas em diferentes
estágios de maturação, de acordo
com informações da CEPEA do último
mês.
Vale notar também que um dos
grandes processadores de laranja, a
Citrovita acaba de fechar em Matão
uma de suas fábricas, devido a
reorganização de sua atividade
industrial, após a fusão com a
Citrosuco, recentemente aprovada
pelo CADE. De acordo com a

ASSOCITRUS de início de março/12,
isso cria uma pressão muito grande
nos agricultores ao passo que terão
menos alternativas para entregar a
fruta, cujo cenário futuro é curioso, já
que ainda permanecem as regras
estabelecidas pelo governo quanto ao
preço mínimo a ser pago no campo.
Como diferencial, mantemos o
processamento, trabalhando mês a
mês, mas com o intuito de emendar as
safras, sem interromper o
processamento.
Sobre o mercado de sub-produtos,
por enquanto aguardando a safra
nova; algum volume ainda está
disponível, exatamente porque o
processamento de laranja continua,
mas a demanda ainda existe,
indicando que os clientes ainda
precisam de abastecer, dessa forma, a
importância agora é manter algum
volume sendo embarcado, mirando a
divisão de volumes da próxima safra.

Incertezas na safra de amendoim
Esta em andamento a safra
paulista de amendoim, responsável
por 80% da produção nacional. Os
agricultores aumentaram a área
plantada esperando que essa safra
pudesse ser a melhor dos últimos 5
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anos, mas a seca dos últimos
meses pode prejudicar a
produtividade. Até o final do mês
teremos um cenário mais claro de
preço e poderemos cotar produto
safra nova.

EXPORTAÇÃO:
atlantica003

atlantica006

