Novas representações
Buscando sempre a qualidade e o aperfeiçoamento de seus serviços, a Atlântica
Foods inicia 2011 com novas parcerias nas áreas de alimentos e embalagens

Maracujá: Alerta para o
2º semestre
A calmaria no mercado de
concentrado de maracujá parece estar
com os dias contados.
De acordo com a publicação
FoodNews de 21 de janeiro de 2011 a
demanda por produto equatoriano
deverá aumentar no 2º semestre desse
ano, uma vez que naquele país o
momento é de substituição de plantas
antigas por novas e, assim, os
compradores estão sendo alertados
para cobrirem suas demandas antes
que os preços subam.
No Brasil, o movimento é similar e a
demanda deve ser forte já que o suco de
maracujá é um dos únicos que não teve
preços reajustados na última safra.

Suco de caju disponível
A safra de caju para processamento
de suco encerrou-se no Brasil em
novembro do último ano com 60% de
quebra em relação ao ano anterior.
Fatores climáticos aliados a falta de
manutenção dos pomares foram as
principais causas da quebra,
considerada como uma das piores da
história da cajucultura do Brasil.
Mesmo considerando todos os
problemas, nós ainda podemos ofertar
um pequeno estoque de suco. Por favor,
consulte nossa área comercial!

Caju, melão e acerola!

Aran Packaging no Brasil

No último mês de fevereiro passamos a
representar com exclusividade a ICP
Fazenda Maísa Ltda., pertence aos
controladores do grupo Gtex, tradicional
fabricante nacional de produtos de
limpeza; a fabrica está localizada em
Mossoró, Rio Grande do Norte.
Iniciamos mais um negócio de longo
prazo para poder desenvolver operações
e novos produtos que atenderão
plenamente suas necessidades;
brevemente estaremos aptos a
fornecedor também concentrados
clarificados e essencias, além dos
produtos padrão. Estamos à sua
disposição para visitas técnicas ou
auditorias de qualidade.

Sempre buscando alternativas para
melhor atender nossos clientes,
passamos a representar exclusivamente
no Brasil a partir de janeiro de 2011 a
empresa israelense Aran Packaging,
especializada na produção de
embalagens assépticas e bag-in-box
(BIB), todas fabricadas exclusivamente
com materiais aprovados pelo US FDA.
Com embalagens inovadoras e criativas,
estamos oferecendo uma gama de
soluções com alto nível de qualidade para
envase de polpas e concentrados de
frutas e também BIB para vinhos.
Solicite informações ou agende uma
visita para conhecer as novidades Aran.

Rheem - novidades em tambores!
Representantes exclusivos no Brasil da empresa chilena Rheem,
apresentamos soluções na linha de tambores cônicos e a grande novidade:
o KDD (Knock Down Drums).
É a solução mais prática em tambores cônicos, pois o corpo é entregue
desarmado, reduzindo o envio/remessa e área de armazenagem. Estão disponíveis em 55
e 60 galões com tampa removível (OH) ou fixa (TH) para diferentes usos: óleo lubrificantes,
produtos químicos, atividade de mineração, agronegócios, etc.
Não perca a oportunidade de obter mais informações ligando para nós ou agendando
uma visita para conhecer toda a linha Rheem Chilena.

Tomate: olhos no cenário atual!
O mercado de polpa de tomate está em movimento mirando os resultados do aumento dos preços do produto chileno devido ao
período de secas que a região enfrenta; na Califórnia, há sinais de um suave aumento de 2,4% na safra, comparando com o último
ano, apesar de controvérsias claras deste número pelos conhecidos problemas de falta de água para irrigação na região.
Já na China, a produção 2011, cuja safra acontece rápida e intensamente entre julho e setembro, deve se manter similar ao nível
do ano passado, em 6,2 milhões de toneladas, de acordo com o estudo do site “Tomatoland” no mês passado, apesar de ser o
menor número desde a safra 2007.
Também o Brasil tem novidades: nos últimos meses, o cenário do mercado de produtos de tomate mudou completamente com
aquisições de processadores nacionais por multinacionais.
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