Notícias de Mercado
Castanha de caju:
demanda continua forte
O IBGE divulgou a nona previsão
da safra brasileira de castanha de
caju para o ano de 2008/2009,
que após a desastrosa colheita de
2007/2008, deverá voltar a
patamares normais com a
produção ao redor de 270.000
toneladas.
Durante a última safra, muitas
empresas processadoras de castanha interromperam suas
atividades devido à falta de matéria–prima, enquanto outras
importaram produto para abastecer suas linhas e
consequentemente manter o fornecimento aos clientes.
Assim sendo, com a perspectiva de uma boa safra que se
aproxima, já estamos preparados para atender à demanda do
mercado que continua aquecida.

Suco de uva concentrado congelado:
de olho na safra 2009!
De acordo com fontes do setor, a
safra da uva no Rio Grande do Sul, que
começará em meados de janeiro de
2009, deverá ser boa com uma leve
tendência à queda, uma vez que, as
fortes chuvas que atingem a região
podem comprometer a quantidade
de matéria prima.
Em breve, as referências de preço
para a safra nova devem ser
conhecidas e, assim, poderemos fechar contratos anuais com
entregas programadas durante os meses do próximo ano.
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O mercado favorece a compra
Seguindo a tendência de outras
commodities, o açúcar vem
desenvolvendo cotações
baixas devido a fatores
relacionados à crise
econômica mundial, porém
a queda de preço em níveis
inesperados para os
produtores foi levemente
compensada pela alta do dólar.
Muitas usinas têm mantido
posição de cautela esperando um cenário de preços e
câmbio melhor definido, por outro lado o preço menor
atraiu compradores que tem firmado posição
aproveitando os níveis favoráveis à compra.

Nova safra de manga
Nossa safra de manga está
começando, os frutos da
variedade Tommy Atkins estão
chegando às indústrias e, este
ano, nossa previsão de
processamento entre as duas
variedades, Tommy Atkins e
Palmer, é de aproximadamente 35 milhões de quilos de
fruta in natura, ou seja, aproximadamente 10.000
toneladas de concentrado 28/30 Brix. Apesar de a safra
chegar sem sinais de alerta e agosto, que é um mês chave
para manga devido aos ventos, já estar encerrado, uma
grande demanda é vivida e contratos já foram fechados,
logo, mantenha nossa sugestão clara: garanta seus
volumes!
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A Atlântica Foods concluiu acordos com reconhecidos
fornecedores e passa a oferecer uma linha completa
de produtos importados.
A partir de 15 de novembro, nossa linha inclui:

l Polpa concentrada de pêssego
l Polpa concentrada de damasco
l Polpa concentrada de pêra Willians e Packan
l Polpa de maçã Granny Smith
l Polpa de maçã Red descascada antes do processamento
l Polpa concentrada de marmelo
l Pêssegos em metades em calda - latas tradicionais tipo 1 kg e
latas institucionais tipo A10
l Salada de frutas em calda - latas tradicionais tipo 1 kg
l Pêras em metades em calda - latas tradicionais tipo 1 kg
Todos os produtos provêm de fábricas certificadas, podem ser
embarcados imediatamente e os enlatados estão disponíveis tanto
na marca do importador como em marcas da Atlântica Foods.
Não deixe de consultar nossos preços!
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Eventos

Sial: excelente!
A nossa participação no Sial em
Paris foi excelente! Durante os cinco
dias de feira, nós recebemos em
nosso estande, entre clientes e
novos contatos, cerca de 260 visitas de 17 países
diferentes. Seguimos trabalhando para transformar esta
lista de novos contatos em clientes, além de continuarmos
nos dedicando a atender a todos exponencialmente bem.
Agradecemos a todos pela visita e, por favor, não
hesitem em nos contatar.
19-23 de novembro de 2008
Encafé - Pernambuco, Brasil
Ficaremos satisfeitos em
recebê-lo em nosso estande 6/7.
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