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FCOJ: Fruta fresca sendo comprada no SPOT

Nova safra de manga – tempo de alerta!

As chuvas aqui no Brasil continuam
complicando as disponibilidades de
suco de laranja, mas não é o único
fator para convencer os
compradores a garantir produto
agora para abastecer as
respectivas necessidades. O
Greening está causando sérios
danos aos pomares em São Paulo,
assim como na região produtora da
Flórida nos EUA, a segunda maior do
mundo, atrás do Brasil. Nossa safra já está
80% vendida e a demanda é alta,
principalmente após a notícia sobre a redução da safra
da Flórida e o aumento no consumo de FCOJ e
redução do NFC naquele país, de acordo com a
publicação inglesa “FoodNews”, do último mês de
outubro. Tudo fez com que os grandes processadores
fossem ao mercado SPOT de fruta fresca, sinalizando
que o aumento de custos será reembolsado com novos
preços, os quais também aumentam as expectativas
dos citricultores por níveis mais sustentáveis, como
uma esperança para não acabar com seus pomares,
como alguns já substituíram a laranja por outras
culturas, como a cana-de-açúcar.

O período de colheita de
manga está começando e já é
sabida uma redução de
aproximadamente 50%, em
média, entre as duas
variedades, Tommy Atkins e
Palmer, devido disponibilidade
do volume de fruta. A primeira
variedade a florescer é a Tommy Atkins, que está ao
redor de um mês atrasada, acompanhada pela Palmer,
cujo processamento é esperado para final de janeiro/
início de fevereiro/2010. Esta queda de produção está
acontecendo por problemas climáticos,
especificamente pelo excesso de chuvas na área de
produção e conseqüente doenças atreladas a alta
umidade dos últimos cinco meses.
Em face desta situação, a questão fundamental é se
contratar e garantir a disponibilidade. Contate-nos!

Encerramento da safra brasileira de
tomate
A safra brasileira 2009 de tomate
industrial está encerrada e as
perdas foram de acordo com o
anunciado em nossas edições
anteriores: em algumas das
principais regiões produtoras
chegaram a cerca de 35%
considerando a perda nos campos e
o baixo rendimento do fruto.
As importações continuam
aquecidas e, portanto, continuamos recomendando
que as necessidades para o primeiro semestre de
2010 sejam rapidamente contratadas.

Maracujá: Demanda por importado continua
Enquanto são esperadas as
noticias da safra 2010 de
maracujá, o Brasil segue
produzindo quantidades
restritas de suco integral e
importanto concentrado 35º e
50º brix embalado tambores,
bag–in–box ou baldes. Nesse momento, podemos
trazer do Equador produto congelado ou asséptico para
embarques a partir de dezembro de 2009 e com
possibilidade de programações até dezembro de 2010.

Lembre-se!
A safra de uva no Brasil deverá
começar em final de janeiro de
2010 e, portanto, a
disponibilidade de suco de uva
concentrado é esperada para o
final de março de 2010. Programe
suas necessidades!

Início da safra de castanha de caju
As tão esperadas chuvas chegaram
aos principais Estados do Nordeste do
Brasil produtores de castanha de caju,
porém em volume maior do que o
previsto, o que certamente acarretará
problemas. Assim sendo, a falta de
matéria-prima que durante 2009 foi uma
realidade para algumas industrias processadoras
continuará. Os compradores devem ter atenção!
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Eventos
Encafé - Bahia, Brasil
18-22 de Novembro de 2009
A Atlântica Foods participou do 17º
Encafé e ficamos muito satisfeitos em
encontrá-los lá!

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

NOTA
NOVO DESTINO:
A Atlântica Foods está embarcando agora também
para o porto de Paramaribo, Suriname!

ANUGA 2009: Muito obrigada pela visita!
Gostaríamos de agradecer as 205 pessoas que
encontramos durante a feira, nos permitindo
rever pessoalmente os nossos clientes, assim
como, reunir-nos com 126 novos contatos.
Ficamos muito contentes com a sua visita!

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

Tel: (55 11) 4586-1226 - Fax: (55 11) 4586-8607 - atlanticafoods@atlanticafoods.com.br - www.atlanticafoods.com.br

