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Preço mínimo da uva
subirá mais de 10%

Laranja: safra 13/14 chega ao fim

A safra 2014 de uva tinta para
processamento industrial tem previsão para
iniciar em 15 de janeiro de 2014 e o Conselho
Monetário Nacional ( CMN) aprovou o aumento
do preço mínimo da variedade Isabel de R$
0,57 o quilo para R$ 0,63 o quilo, reajuste de
10,52%.
Os produtores de uva esperavam um
aumento ainda maior, pois a Comissão

Mesmo com uma pequena esperança
que ainda pulsava em alguns
processadores brasileiros por algum volume
de fruta possivelmente disponível para
processamento no início de 2014,
constantes andanças no cinturão cítrico do
país e conversas com intermediadores de
frutas e associações de colhedores
desapontaram e confirmaram as
consequências do preço baixo pago pela
fruta fresca nos últimos anos: floradas não
devem ser mantidas por árvores não
tratadas como deveriam o que pode resultar
em uma safra 2014/15 ainda menor que a
2013/14, que já foi quase 20% menor que a
2012/13.
Na Flórida, de acordo com jornal Valor
Econômico de 7 de janeiro de 2014, “a onda

Interestadual de Uva aponta o custo da fruta em
R$ 0,72 o quilo, e as indústrias processadoras
encaram com preocupação o aumento, uma
vez que há estoques remanescentes de safras
anteriores e o mercado comprador de sucos
concentrados, mostos e derivados se mostra
reticente em aceitar um aumento dessa
proporção.

Gulfood Fair
Esperamos encontrá-los
na feira de Gulfood em
Dubai durante os dias 23 a

de frio intenso que atinge os Estados Unidos
fez soar um alerta no mercado de suco de
laranja, em função das preocupações com
as geadas”, já que “o temor com o frio é
agravado pela previsão de oferta já apertada
de laranja na atual safra 2013/14”, que, de
acordo com o Departamento de Agricultura
do país (USDA), será 9% menor que a safra
12/13.
Desse modo, a preocupação generalizada
aumenta a medida que se aproximam as
demandas para suprir a produção de
bebidas para o verão no hemisfério norte
que chegará nos próximos meses, assim
como aumento esperado de consumo do
mercado interno brasileiro devido aos
eventos esportivos que o país sediará nos
próximos anos.

27 de fevereiro de 2014 e
traremos mais novidades do mercado

Novas preocupações com a safra brasileira de maracujá

alimentício mundial! Deixe-nos saber sua
agenda, assim, nos organizaremos para

A safra de maracujá do Espírito Santo foi seriamente afetada pelas
chuvas que recentemente assolaram aquela região; há informações
que mais de 75% dos plantios simplesmente deixaram de existir,
assim, especula-se que a recuperação das áreas atingidas poderá
levar 2 anos.
Dessa forma, a tendência para os próximos meses é de aumento de
preços, pelo menos até que o cenário das safras do Peru e Equador
que começam em março, 2014 sejam claramente conhecidos.

programar as reuniões.

Agenda
Algum evento sugerido do setor alimentício?
Estaremos satisfeitos em trabalhar para
coordenar nossas participações, estando ainda
mais próximos aos nossos clientes e

Deixe-nos saber sua demanda e antecipe suas necessidades!

fornecedores esse ano.
Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”

CLIQUE e fale
conosco via

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”
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