
A demora do governo na de-
finição dos leilões de prêmio de 
equalização de preços (Pepro) para 
apoiar a comercialização de laran-
ja frustrou os citricultores, que es-
peravam a realização dos pregões 
no mês de Dezembro. O presiden-
te da Câmara Setorial de Citricul-
tura, vinculada ao Ministério da 
Agricultura e do Sindicato Rural de 
Taquaritinga, Marco Antonio dos 
Santos, disse que a expectativa do 
setor era que o governo lançasse 
no ultimo dia 22/11, o aviso para 
realização do leilão no dia 29/11, 
mas não houve definição.

Ressalta ainda que os leilões 
são realizados cinco dias úteis 
após a publicação do aviso pela 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab). Ele estima que, 
caso o leilão fosse realizado ainda 
em novembro, o governo poderia 
apoiar a comercialização de pelo 
menos 10 milhões de caixas, ga-
rantindo aos produtores receber 
o preço mínimo de R$ 10,10/cai-

xa, que foi aprovado pelo Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) no 
fim do mês de Outubro. Os atuais 
preços da laranja no mercado es-
tão entre R$ 8 a R$ 9 no mercado 
spot, enquanto a fruta vendida por 
meio de contratos antecipados é 
entregue por R$ 7,00 por caixa.Na 
avaliação do Presidente, a reali-
zação de leilões em dezembro e 
janeiro deve possibilitar o apoio 
à comercialização de apenas 7 
milhões de caixas das frutas tar-
dias.

– É um volume pequeno em 
relação à safra estimada em 230 
milhões de caixas – disse, lem-
brando que o volume maior no 
fim desta safra está sendo en-
tregue às indústrias agora em 
novembro. O motivo do atraso 
na adoção das medidas de apoio 
à citricultura neste ano foi a de-
núncia de irregularidades nos lei-
lões de Pepro realizados na safra 
passada, o que provocou atraso 
no pagamento dos prêmios. Por 

meio dos leilões, o governo ga-
rantiu aos produtores um subsí-
dio de, em média, R$ 4/caixa na 
venda de 25,7 milhões de caixas 
de laranja, ao custo de R$ 117,1 
milhões. O prêmio banca a dife-
rença entre o preço mínimo de 
R$ 10,10/caixa e o valor compro-
vado de venda da fruta.

A Conab ainda está realizan-
do o pagamento dos prêmios dos 
leilões realizados entre setembro 
do ano passado e fevereiro deste 
ano, após analisar caso a caso as 
documentações entregues pelos 
produtores para comprovar a 
venda das frutas. Santos afirmou 
que pago R$ 91,8 milhões a 1.780 
citricultores. Ainda estão pen-
dentes pagamentos de R$ 25 mi-
lhões a cerca de 300 produtores. 

Cotações
As vendas de laranja, por sua 

vez, continuam firmes no merca-
do de mesa, já que o clima quen-

te aquece a demanda. Segundo 
pesquisadores do Centro de Es-
tudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), produtores que 
possuem frutas de qualidade, 
principalmente pera temporã, 
têm conseguido maiores valores. 
Na parcial a laranja pera registra 
média de R$ 12,50 a caixa de 40,8 
kg, na árvore, aumento de 1,8% 
em relação à média da semana 
anterior. Para a lima ácida tahi-
ti, a média parcial recebida pelo 
produtor nas vendas nacionais é 
de R$ 24,14/cx de 27 kg, colhida, 
queda de 15,1% na comparação. 

Em relação à indústria, o bai-
xo rendimento das laranjas da 
safra 2013/14 de São Paulo con-
tinua elevando a demanda in-
dustrial pela fruta. No caso das 
grandes processadoras, os preços 
oferecidos seguem entre R$ 7,00 
e R$ 9,00/cx de 40,8 kg, colhida e 
posta, e nas pequenas processa-
doras, de R$ 9,00 a R$ 10,00/cx.

Demora oficial para Definir leilões 
De pepro frustra citricultores

muDança na lei De cancro cítrico
A Secretária de Agricultura 

e Abastecimento publicou no 
Diário Oficial do Estado de 1 de 
novembro de 2013, a Resolução 
SAA – 147 que muda as regras de 
controle do cancro cítrico no es-
tado de São Paulo.

Pela nova resolução, não é 
mais obrigatória fazer a erradi-
cação das plantas que estiverem 
em um raio de 30 metros de uma 
planta contaminada com cancro 
cítrico. Passa-se a adotar elimina-

ção da planta contaminada e pul-
verização com cobre das plantas 
no raio de 30 metros. A pulveri-
zação deve ser repetida a cada 
brotação. 

A partir de agora, o citricultor 
deverá realizar, no mínimo, uma 
vistoria trimestral em todas as 
plantas de citros da propriedade 
com o objetivo de identificar e 
eliminar plantas que apresentem 
sintomas do cancro cítrico. Estas 
inspeções deverão ser informa-

das à Secretaria de Agricultura 
por meio de relatórios semes-
trais, assim como já faz para o 
greening (HLB). 

O prazo para a entrega dos 
relatórios de cancro cítrico tam-
bém seguem os já estabelecidos 
para HLB: em 15 de julho, relativo 
às vistorias feitas entre 1º de ja-
neiro e 30 de junho em proprie-
dade comercial e por unidade de 
produção (UP) ou talhão; e outro 
até 15 de janeiro, relativo às vis-

torias feitas entre 1º de julho e 31 
de dezembro.

De acordo com a resolução, a 
Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária (CDA) fará fiscalizações 
amostrais em propriedades co-
merciais para de verificar as infor-
mações que constam do relatório 
semestral apresentado pelo pro-
dutor e também fica responsável 
por fiscalizar propriedades não 
comerciais, em áreas urbanas ou 
rurais, públicas ou privadas.
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Neste mês podem ser aten-
didos pelo Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista – FEAP, 
produtores rurais pessoas físicas, 
com renda bruta agropecuária de 
até 800 mil que represente, no mí-
nimo, 50% do total de sua renda 
bruta anual. Cooperativas e asso-
ciações de produtores rurais com 
faturamento bruto anual de até R$ 
3 milhões, ou ainda, produtores ru-
rais constituídos como pessoa jurí-
dica com faturamento anual bruto 
de até R$ 2,4 milhões, também po-
dem fazer parte do programa. Até 
outubro este programa era desti-
nado ao produtor com renda bruta 
anual de até R$ 600 mil. 

O limite de financiamento por 
beneficiário também aumentou. 
A partir de agora, pequenos e mé-
dios produtores podem adquirir 
até R$ 600 mil, porém, será ob-
servado o teto definido para cada 
linha, em caso de solicitação de 
financiamento em mais de uma li-
nha de crédito. 

O FEAP é um fundo do Gover-
no do Estado de São Paulo, vincu-
lado à Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento - SAA, que fortale-
ce e apoia o desenvolvimento dos 
produtores rurais, pescadores ar-
tesanais, suas cooperativas e asso-
ciações, com linhas de crédito para 
diversas atividades agropecuárias, 
subvenção do prêmio de seguros e 
taxas de juros. 

Dentro deste contexto, o go-
verno também elevou o teto de 
financiamento para os projetos 
de Fruticultura, Integra SP (Lavou-
ra Pecuária Floresta), Avicultura 
de Corte, Bubalinocultura, Capri-
nocultura, Café Paulista, Flores e 

Plantas Ornamentais, Ovinocultu-
ra, Piscicultura Convencional em 
Viveiros e Barragens, Piscicultura 
em Tanques-Rede, Plantio Direto 
na Palha, Pecuária de Leite e Quali-
dade do Leite, que passaram de R$ 
100 mil para R$ 200 mil, por produ-
tor rural, pessoa física ou jurídica. 

O Projeto Gestão de Qualidade 
nas Propriedades Rurais, também 
teve valor alterado de R$ 100 mil 
para R$ 200 mil. Neste caso, o FEAP 
disponibiliza até R$ 500 mil quan-
do os interessados forem coopera-
tivas ou associações de produtores 
rurais. 

Para o produtor que preten-
de adquirir máquinas, o Projeto 
Máquinas e Equipamentos Co-
munitários contempla, agora, a 
aquisição de colhedoras, tratores 
e implementos agropecuários, au-
tomotrizes ou não, como também, 
veículos automóveis destinados 
ao transporte de cargas leves ou 
pesadas. Para ter acesso ao finan-
ciamento de automóveis o teto 
de financiamento é de 200 mil. Já 
para a aquisição de máquinas e 
equipamentos agropecuários este 
valor pode chegar até R$ 600 mil. 

De acordo com o secretário 
executivo do Feap, Fernando Pen-
teado, o aumento do limite para 
quem quer investir em colhedoras 
de cana-de-açúcar é de até um mi-
lhão de reais, sendo que esta mar-
gem pode chegar a 1,8 milhão para 
financiamentos que incluam, além 
da colhedora, a compra de outras 
máquinas e equipamentos. “Para 
obter o limite máximo de financia-
mento, o produtor tem que estar 
de acordo com as especificações 
do Protocolo Agroambiental do 

secretaria De aGricultura e aBastecimento 
amplia limites De crÉDito para proDutor 

rural Do estaDo De sÃo paulo

rua dos Domingues, 591
taquaritinga - sp

fone: (16) 

3252-2862

A partir de janeiro de 2014, 
todas as empresas terão que se 
adequar ao E-SOCIAL, no qual é 
uma obrigação legal, definida 
pelo Governo Federal que unifi-
cará, em meio eletrônico, o envio 
de informações trabalhistas, pre-
videnciárias, tributárias e fiscais 
(Ministério do Trabalho, Receita 
Federal, INSS, Caixa Econômica 
Federal e Tribunal Superior) A 
princípio haverá alterações na 
folha de pagamento, ou seja, 
férias, rescisões, admissões, 
afastamentos (auxilio doença 
e acidente de trabalho), ou seja 
o empregador,  terá que  admi-
tir um empregado, antes que 
ele inicie suas atividades pro-
fissionais. Para os funcionários 
registrados, não será mais pos-
sível, fazer nenhum documento 
com data retroativa e sim com 
a data atual, sendo que todas as 
informações irão para todos os 

órgãos. Sobre a documentação 
também terá que estar atualiza-
da (RG, CPF, titulo de eleitor, foto, 
CNH, certidão de nascimento 
dos filhos, certidão de casamen-
to, PIS, observando se todos os 
documentos estão corretos e 
totalmente regularizados), caso 
não esteja, não será possível efe-
tuar o pagamento dos encargos. 
Portanto já estamos orientando 
a todos os associados que pos-
suem folha de pagamento, para 
não deixar para os últimos dias, 
essa regularização e todas as atu-
alizações necessárias e obrigató-
rias, pois a partir de janeiro não 
será mais possível fazer nenhum 
documento com data retroativa, 
e logo valerá também para as 
empregadas domésticas, sendo 
que a omissão de informações 
e atrasos acarretará em multas e 
penalidades.

E-SOCIAL 

Setor Sucroalcooleiro Paulista e se 
comprometer a eliminar a queima 
na colheita na área de abrangência 
da respectiva colhedora”, explica. 

O produtor rural caracterizado 
como pessoa jurídica teve o limi-
te de financiamento estendido R$ 
500 mil, já as cooperativas e asso-
ciações de produtores podem soli-
citar até R$ 800 mil. 

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, dis-
ponibiliza, atualmente, 29 linhas 
de crédito. São elas: Agricultura 
em Ambiente Protegido, Agricul-
tura Orgânica, Apicultura, Avicul-
tura de Corte, Bubalinocultura, 
Café Paulista, Caprinocultura, De-
senvolvimento Regional Sustentá-
vel, Flores e Plantas Ornamentais, 
Floresta, Fruticultura, Gestão de 
Qualidade nas Propriedades Ru-
rais, Integra SP - Lavoura Pecuária 
Floresta, Máquinas e Equipamen-
tos, Ovinocultura, Pecuária de Lei-
te, Pupunha, Sementes e Mudas, 

Sericicultura, Turismo Rural, Apoio 
a pequenas Agroindústrias, Produ-
ção de Mudas Cítricas em Ambien-
tes Protegidos, Pesca Artesanal 
Paulista, Piscicultura Convencional 
em Viveiros e Barragens, Piscicul-
tura em Tanques-Rede, Plantio Di-
reto na Palha, Qualidade do Leite, 
Renovação de Pomares Citros e 
Custeio Emergencial para a Citri-
cultura Paulista. 

Para obter o financiamento o 
produtor rural deve entrar em con-
tato com uma unidade da Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimento 
do seu município, por meio dos 
escritórios regionais da CATI – Co-
ordenadoria de Assistência Técnica 
Integral, ou Casas de Agricultura, 
para orientações na elaboração 
do projeto e organização do pedi-
do.  O projeto será encaminhado, 
juntamente com a Declaração de 
Aptidão ao FEAP (DAF) e o termo 
de compromisso, à uma agência 
do Banco do Brasil do respectivo 
município para análise.
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cursos 2013
curso: orQuíDea.

Data: 04/11/2013 a 07/11/2013  carGa HorÁria 32 Horas
instrutor: aDolfo ricarDo mollina

curso: aplicaçÃo De aGrotÓXicos com 
pulVeriZaDor De Barras.

Data: 18/11/2013 a 20/11/2013 carGa HorÁria: 24 Horas
instrutor: celso noGueira

curso: JarDineiro, conDuçÃo, manutençÃo e reforma.
Data: 06, 07, 18 e 19/11/2013   carGa HorÁria  32 Horas

instrutor: luiZ carlos mapelli Da silVa
local: lar sÃo Vicente De paulo (asilo)

curso: operaçÃo e manutençÃo De tratores aGrícolas.
Data: 25/11/2013 a 29/11/2013  carGa HorÁria: 40 Horas

instrutor: Hermes souZa Dos anJos

Mais um curso realizado nes-
te ano de orquídea, onde vários 
produtores e trabalhadoras ru-
rais puderam aprender tudo so-
bre essas plantas, desde o seu 
plantio, cuidados necessários, 
como evitar pragas e doenças, 
como tratá-las, comercialização, 
replante e adubação. Este curso 

foi realizado com 20 pessoas, na 
sede do Sindicato Rural, onde os 
participantes receberam desde 
material, apostila, refeição, cer-
tificado, mudas e orquídeas. Na 
foto os participantes com o ins-
trutor Adolfo e os associados o 
Sr. Nelson e Célia Petrulis Petru-
siunas. 

Como é obrigatório a certifi-
cação para as pessoas que traba-
lham com produtos agrotóxicos 
nas lavouras, e a exigência da 
NR 31, foi realizado mais um cur-
so de aplicação de agrotóxicos. 
Neste dias, puderam aprender 
sobre o uso correto dos agrotó-
xicos, respeitando normas téc-
nicas previstas, a saúde e o bem 
estar dos trabalhadores rurais, 
meio ambiente, revisão e lava-
gem do pulverizador, armaze-

namento de produtos, cuidados 
gerais na pulverização, e uso de 
vestimentas e equipamentos de 
proteção pessoal.  As aulas te-
óricas foram realizadas na sede 
do Sindicato Rural e as aulas 
práticas na propriedade do Sr. 
Milton Arruda de Paula Eduardo, 
denominada Estância Alvorada. 
No final os participantes tive-
ram uma avaliação e receberam 
certificação.

No mês de abril tivemos o 
primeiro curso de jardineiro, re-
alizado no LAR SÃO VICENTE DE 
PAULO (ASILO), onde os partici-
pantes fizeram toda a implanta-
ção do jardim, e neste mês foi 
concluído mais um curso, que 
foi de condução, manutenção 
e reforma no mesmo local. Com 
a participação de produtores e 
trabalhadores rurais, aprende-
ram sobre a limpeza, irrigação, 
adubação, controle de pragas 
e doenças, todos os cuidados 
necessários e as técnicas apro-
priadas. Com esse curso tiveram 
aulas práticas, teóricas, certifi-
cação e sendo um curso de for-
mação profissional, os alunos 

estão aptos para o mercado de 
trabalho.

Também no último dia do 
curso, os participantes junta-
mente com o instrutor, realiza-
ram a manutenção da frente do 
LAR SÃO JOÃO BOSCO, refor-
mando e cuidando das flores e 
plantas. Nestes dias, os alunos 
relataram sobre a importância 
e a ajuda com as entidades so-
ciais, com os idosos e as crian-
ças, através da cooperação de 
equipe, do instrutor e das par-
cerias entre Sindicato Rural e 
SENAR. Na foto todos os parti-
cipantes na frente do jardim do 
Asilo.

O último curso de Operação e 
Manutenção de tratores agrícolas 
aconteceu no mês de novembro. 
Muito procurado por produtores 
e trabalhadores rurais, este cur-
so oferece formação profissio-
nal, onde o participante apren-
de tudo sobre os tratores mais 
modernos, com aulas práticas na 
Empresa Coopercitrus, e também 
os tratores mais usados nas pro-
priedades rurais, desde novos e 
usados, como foi realizado na 
propriedade do nosso associa-

do o Sr. João Claudenor e Rodri-
go Arioli, denominado Sitio São 
João, e também toda a manu-
tenção, troca de óleo, filtros nos 
tratores, acidentes de trabalho, 
funcionamento e utilização das 
peças. Este curso continua sendo 
obrigatório para todos os traba-
lhadores que operam tratores, 
e como o mercado de trabalho, 
exige mão de obra qualificada, 
os participantes que foram apro-
vados no final do curso recebem 
certificação do SENAR.
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Dezembro 2013

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

O bêbado

O bêbado entra num bar e grita:
- Feliz Natal! Feliz Natal!
- Você está maluco? – intervém o dono do bar.
- Nós estamos em fevereiro!
E o bêbado:
- Fevereiro?! é hoje que eu apanho quando chegar em casa!
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CLAUDIO ARIOLI

 JOÃO FRANCISCO KAPP                                  

JOSE OSVALDO MICHILINO

AMERICO VIESI

LUZIA APARECIDA RESTANI 

NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO

SERGIO PINSETTA

DENILSON DONIZETI MARTINELI

03/12

03/12

08/12

10/12

13/12

13/12

23/12

23/12

A 86ª edição do 
sorteio de 100 
litros de óleo 
diesel ocorreu dia 
20 de Novembro 
de 2013, cujo 
ganhador foi o 
Sr. Francisco Mor-
selli, totalizando 
8.900 litros em 
parceria com 
ENERGIA AUTO 
POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.900 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.

Receita
TENDER NATALINO

1 tender redondo
4 colheres de sopa de mel
4 colheres de sopa de mostarda
1 saquinho de cravos
Rodelas de abacaxi para enfeitar
Cerejas para enfeitar
Uvas para enfeitar

modo de preparo
Prepare uma misturinha com a 
mostarda e o mel e mexa bem
Reserve
Faça cortes quadriculares no ten-
der
Espete cravos nas junções
Lambuze-o com esta mistura de 
mostarda e mel e leve ao forno 
até que fi que douradinho
Enfeite a travessa com rodelas de 
abacaxi, uvas e cerejas

ingredientes:

O que se colhe no mês de Dezembro

JAMBO, MANGA, UMBU, ABACAXI, CHUCHU, 

MANDIOCA E AMENDOIM

representado pelo sr. ademar morselli



A demora do governo na de-
finição dos leilões de prêmio de 
equalização de preços (Pepro) para 
apoiar a comercialização de laran-
ja frustrou os citricultores, que es-
peravam a realização dos pregões 
no mês de Dezembro. O presiden-
te da Câmara Setorial de Citricul-
tura, vinculada ao Ministério da 
Agricultura e do Sindicato Rural de 
Taquaritinga, Marco Antonio dos 
Santos, disse que a expectativa do 
setor era que o governo lançasse 
no ultimo dia 22/11, o aviso para 
realização do leilão no dia 29/11, 
mas não houve definição.

Ressalta ainda que os leilões 
são realizados cinco dias úteis 
após a publicação do aviso pela 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab). Ele estima que, 
caso o leilão fosse realizado ainda 
em novembro, o governo poderia 
apoiar a comercialização de pelo 
menos 10 milhões de caixas, ga-
rantindo aos produtores receber 
o preço mínimo de R$ 10,10/caixa, 
que foi aprovado pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) no fim 
do mês de Outubro. Os atuais pre-
ços da laranja no mercado estão 
entre R$ 8 a R$ 9 no mercado spot, 
enquanto a fruta vendida por meio 
de contratos antecipados é entre-
gue por R$ 7,00 por caixa.

Na avaliação do Presidente, a 
realização de leilões em dezem-
bro e janeiro deve possibilitar o 
apoio à comercialização de ape-
nas 7 milhões de caixas das frutas 
tardias.

– É um volume pequeno em 
relação à safra estimada em 230 
milhões de caixas – disse, lem-
brando que o volume maior no 
fim desta safra está sendo en-
tregue às indústrias agora em 
novembro. O motivo do atraso 
na adoção das medidas de apoio 
à citricultura neste ano foi a de-
núncia de irregularidades nos lei-
lões de Pepro realizados na safra 
passada, o que provocou atraso 
no pagamento dos prêmios. Por 
meio dos leilões, o governo ga-
rantiu aos produtores um subsí-
dio de, em média, R$ 4/caixa na 
venda de 25,7 milhões de caixas 
de laranja, ao custo de R$ 117,1 
milhões. O prêmio banca a dife-
rença entre o preço mínimo de 
R$ 10,10/caixa e o valor compro-
vado de venda da fruta.

A Conab ainda está realizan-
do o pagamento dos prêmios dos 
leilões realizados entre setembro 
do ano passado e fevereiro deste 
ano, após analisar caso a caso as 
documentações entregues pelos 
produtores para comprovar a 
venda das frutas. Santos afirmou 

Demora oficial para Definir leilões 
De pepro frustra citricultores

secretaria Da aGricultura De sÃo paulo 
muDa lei De cancro cítrico

A Secretária de Agricultura 
e Abastecimento publicou no 
Diário Oficial do Estado de 1 de 
novembro de 2013, a Resolução 
SAA – 147 que muda as regras de 
controle do cancro cítrico no es-
tado de São Paulo.

Pela nova resolução, não é 
mais obrigatória fazer a erradi-
cação das plantas que estiverem 
em um raio de 30 metros de uma 
planta contaminada com cancro 
cítrico. Passa-se a adotar elimina-

ção da planta contaminada e pul-
verização com cobre das plantas 
no raio de 30 metros. A pulveri-
zação deve ser repetida a cada 
brotação. 

A partir de agora, o citricultor 
deverá realizar, no mínimo, uma 
vistoria trimestral em todas as 
plantas de citros da propriedade 
com o objetivo de identificar e 
eliminar plantas que apresentem 
sintomas do cancro cítrico. Estas 
inspeções deverão ser informa-

das à Secretaria de Agricultura 
por meio de relatórios semes-
trais, assim como já faz para o 
greening (HLB). 

O prazo para a entrega dos 
relatórios de cancro cítrico tam-
bém seguem os já estabelecidos 
para HLB: em 15 de julho, relativo 
às vistorias feitas entre 1º de ja-
neiro e 30 de junho em proprie-
dade comercial e por unidade de 
produção (UP) ou talhão; e outro 
até 15 de janeiro, relativo às vis-

torias feitas entre 1º de julho e 31 
de dezembro.

De acordo com a resolução, a 
Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária (CDA) fará fiscalizações 
amostrais em propriedades co-
merciais para de verificar as infor-
mações que constam do relatório 
semestral apresentado pelo pro-
dutor e também fica responsável 
por fiscalizar propriedades não 
comerciais, em áreas urbanas ou 
rurais, públicas ou privadas.

que pago R$ 91,8 milhões a 1.780 
citricultores. Ainda estão pen-
dentes pagamentos de R$ 25 mi-
lhões a cerca de 300 produtores. 

Cotações
As vendas de laranja, por sua 

vez, continuam firmes no merca-
do de mesa, já que o clima quen-
te aquece a demanda. Segundo 
pesquisadores do Centro de Es-
tudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), produtores que 
possuem frutas de qualidade, 
principalmente pera temporã, 
têm conseguido maiores valores. 
Na parcial a laranja pera registra 
média de R$ 12,50 a caixa de 40,8 

kg, na árvore, aumento de 1,8% 
em relação à média da semana 
anterior. Para a lima ácida tahi-
ti, a média parcial recebida pelo 
produtor nas vendas nacionais é 
de R$ 24,14/cx de 27 kg, colhida, 
queda de 15,1% na comparação. 

Em relação à indústria, o bai-
xo rendimento das laranjas da 
safra 2013/14 de São Paulo con-
tinua elevando a demanda in-
dustrial pela fruta. No caso das 
grandes processadoras, os preços 
oferecidos seguem entre R$ 7,00 
e R$ 9,00/cx de 40,8 kg, colhida e 
posta, e nas pequenas processa-
doras, de R$ 9,00 a R$ 10,00/cx.


