Notícias de Mercado
Ceará enfrenta complicadíssima safra
de castanha de caju
O estado do Ceará,
responsável por mais de
50% da produção
brasileira de castanha de
caju, tem uma complicada
s a f r a 2 0 1 0 / 2 0 11 . O
Sindicato dos Produtores
de Caju do Ceará (Sincaju)
prevê um volume de
castanha de caju in natura
de no máximo 80 mil toneladas em comparação a 135 mil da
safra passada, volume já considerado baixo.
De acordo com o jornal cearense “O Povo”, de 26 de outubro de
2010, essa situação ocorre por problemas de falta de chuvas e
ventos fortes, mas produtores também reclamam da ausência de
incentivos do governo em pesquisas de tecnologia para a
produção.
Dessa forma, a partir de 2011 espera-se que as empresas
processadoras importem castanha in natura para suprir a
demanda do mercado interno e exportação.
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Manga: atenção para todos os lados
A safra brasileira de manga Tommy esta acontecendo e a
de Palmer virá em janeiro; este ano, os números não são
impressionantes, pois a produção não será muito
grande devido a redução da disponibilidade de
fruta, fortalecimento do consumo doméstico e a
valorização do Real frente ao Dólar. A Colômbia
tem poucos estoques não vendidos e
a Índia, preços bastante altos, então,
sugerimos considerar o produto
brasileiro para suas necessidades o
mais rápido possível.

!

NOVOS PRODUTOS:

A Atlântica Foods, ampliando seu portfólio,
iniciou a comercialização de frutas e vegetais congelados
importadas da China e do Chile.
Esta linha de produtos está composta principalmente por:
wAlho
wAmora
wAspargos
wCebola
wCenoura
wCogumelos
wFramboesa

Óleo de Laranja
Seguimos trabalhando para obter
disponibilidades adicionais; estejam
seguros que estamos gerenciando a
situação de forma efetiva.

Acerola
O período de forte
processamento ainda não
começou devido as fortes
chuvas que estão ocorrendo
na área de produção e
derrubando as folhas e as
flores dos pés de acerola; quando as chuvas dão trégua, as
flores aparecem, mas novas chuvas as derrubam, estressando
os pés. Com isso, as expectativas iniciais da safra estão
atrasadas, e ainda há tempo para checarmos volumes para
necessidades em 2010-2011, pois a safra voltará somente no
final do próximo ano.

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

wKiwi
wMaçã
wMilho verde
wMorango
wPêra
wPêssego
wVagem

Os produtos são processados em fábricas que possuem
certificações HACCP, GMP, ISO 9001, ISO 14000, BRC,
Kosher e Halal; e estão disponíveis para embarques durante
todo o ano para importação direta dos clientes ou para
entrega de produtos já nacionalizados.
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Eventos
SIAL 2010: obrigada pela visita!

Muito obrigado por todos os 300 visitantes
que vieram ao nosso estande durante a feira
SIAL, em outubro, em Paris; grande satisfação encontrá-los
novamente, dividir informação de mercado, tudo apesar da
greve na França, das dificuldades do mercado de laranja e do
interessante posicionamento da situação de manga.
Esperamos revê-los em uma próxima oportunidade e
seguimos a disposição.

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

