Notícias de Mercado
Suco de laranja: quantidades já vendidas de
2008 e últimas de 2007, vendidas
O mercado está de olhos abertos na
nova safra de laranja de 2008,
prevista para iniciar em junho. Por
especificidades climáticas e
doenças nas árvores, grandes
processadores brasileiros já
sinalizaram redução de volume da
safra e os números oficiais estarão
disponíveis até abril/08.
Desde já, algumas quantidades estão
sendo vendidas para entregas futuras, com preços a serem
fixados em maio, e as últimas pequenas disponibilidades de
2007, entregues.
Rumores indicam preços da safra nova ao nível de USD
2000/mton Brasil.

Goglio amplia sua linha
A italiana Goglio enriquece a sua linha de máquinas de
confeccionamento com o modelo G21, que poderá ser
vista na próxima Interpack. É um equipamento compacto e
econômico para o envase de café torrado e moído ou em
grão que, de dimensões reduzidas, representa a solução
ideal para os pequenos produtores que não querem
renunciar à qualidade do sistema completo proposto pela
Goglio.
Entre os mercados que mostraram maior interesse à
máquina destacamos: pequenas torrefações na Itália,
América do Sul (Brasil), Leste e Norte da Europa e Ásia.

ATENÇÃO
Polpa de goiaba - demanda em alta e oferta
reduzida
A cultura de goiaba vermelha está sendo afetada
mundialmente. No Brasil, a aproximação do período de
inverno que, naturalmente, reduz a disponibilidade de fruta
fresca já dá sinais de redução antecipada. Além disso, a
demanda aquecida por fruta para mesa e para indústria e a
valorização do Real frente ao Dólar, que aumenta custos,
acirram a disputa por volumes e preços. No exterior,
problemas com a produção colocam em evidência as
dificuldades na safra brasileira e exigem ações rápidas de
compradores que precisarão de produto entregue até
outubro/08, quando é esperada a normalização desta cultura
no país com os aguardados preços e disponibilidade limitada.
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Demanda por derivados de tomate aquece
as cotações para a safra 2008
A safra de tomate de Goiás,
que começará entre maio e
junho de 2008, iniciará
aquecida devido a situação
atual do mercado mundial
que é de preços firmes e demanda alta, bem como ao
impulso de consumo do mercado brasileiro.
Além disso, empresas nacionais continuam recebendo
solicitações de ofertas de polpa de tomate e derivados
para exportação – o que não é comum já que o Brasil não é
um tradicional exportador desses produtos e a safra do
Chile, conhecido fornecedor do mercado externo, está em
andamento.
Fontes do setor indicam que já foram fechados negócios
com importadores da Itália, Argentina, Uruguai e
Venezuela, entre outros. Dessa forma, os compradores,
cientes dessa situação, adiantaram– se à próxima safra e
desde já fecharam programações para retiradas futuras.
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Eventos

Feira “INTERPACK”, 24 a 30 de Abril, Alemanha
A Atlântica Foods, através do seu
departamento de embalagens
especiais, participará da principal
feira mundial no setor de máquinas e
embalagens: a Interpack 2008, que
ocorrerá na cidade alemã de
Düsseldorf de 24 a 30 de Abril.
A Atlântica Foods estará na Interpack no stand E-41 no
Pavilhão 11 juntamente com a empresa Goglio. Faça-nos
uma visita e conheça as últimas novidades do mercado de
máquinas e embalagens para café além da linha de
embalagens para indústria alimentícia em geral.
FHA Cingapura - Aguardamos sua visita
em Cingapura de 22 a 25/abril/08 em
nosso stand 2.K401, hall 2.

Gulfood 2008
Conforme as duas últimas edições e nossas expectativas, a
Gulfood foi um sucesso! Muito obrigado pela visita e
esperamos nos encontrar no próximo ano !
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