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Informativo Bimestral

A safra em poucas palavras

Uva
Certamente a uva é uma das frutas
mais antigas da qual se tem
informações, uma vez que,
praticamente todas as civilizações
deixaram registro dessa cultura
originária do Caúcaso, na Ásia. No
Brasil, o cultivo da videira começou
em1535, trazido pelos portugueses,
mas foi a imigração italiana do século XIX que deu
grande impulso à cultura em São Paulo e no Rio Grande
do Sul.
Atualmente, o suco de uva tinta é um dos sabores
preferidos do consumidor brasileiro que, de acordo com
dados da Edição 173 de novembro de 2008 da Revista
Engarrafador Moderno, é o líder da categoria de sucos
prontos para beber, com 20,9% de participação.
Dessa forma, visando atendermos ao mercado, a
partir de meados de janeiro de 2009, quando começará
a safra no Rio Grande do Sul, principal Estado do Brasil
produtor de suco de uva concentrado, poderemos
fornecer o produto aos engarrafadores de suco e de
refrigerante e a indústrias alimentícias. Consulte-nos!

Manga
A safra brasileira de manga
Tommy Atkins está terminando
e, neste momento, a safra de
Palmer, iniciando. Referente a
Tommy, nós esmagamos fruta
in-natura para processar ao
redor de 9 mil toneladas de
polpa concentrada 28 /30 Brix
e sobre a Palmer, a previsão é
de 18 mil quilos de fruta para processar ao redor de 11
toneladas de concentrado.
Logo, tão pronto haja interesse, por favor, não hesite
em nos contatar já que processaremos somente sob
pedidos.
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Atenção!
Óleo essencial de laranja

Sujeito a confirmação final e disponibilidade
de produto, nós estamos em posição de
oferecer óleo essencial de laranja com
aldeído 1.2% min., excelente qualidade, em tambores,
para embarque imediato.
Por favor, informar interesse e estaremos prontos
para atendê-los com nossas melhores ofertas.

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

A safra da cana-deaçúcar oficialmente
terminou na principal
região produtora do
Brasil, porém algumas
usinas continuarão
moendo durante janeiro
se as condições
climáticas permitirem o
acesso aos canaviais
para a colheita. Mesmo com dificuldades relacionadas
ao clima no início da safra a produção brasileira foi
recorde, fruto dos investimentos para o aumento da
capacidade produtiva, visando aumento da produção
de açúcar e principalmente do etanol de cana que tem
se mostrado a melhor opção em bicombustível.
O preço do açúcar sofreu durante a safra com a
intensa volatilidade resultante principalmente dos
problemas econômicos globais, uma safra que era
aguardada por produtores com preços aquecidos, não
apresentou o desempenho esperado em relação ao
mesmo, porém o fortalecimento do dólar pode ser
apontado como fator compensador. É difícil prever
como os preços se comportarão na entressafra,
embora haja tendência natural de elevação dos
preços neste período, fatores importantes de
formação de preço permanecem indefinidos.
Sob esse cenário continuaremos oferecendo
produtos aos nossos clientes no período de entressafra
e iniciando as negociações de produto para a próxima.
Estamos sempre à disposição para o envio de cotações
e informações sobre o mercado de açúcar.

Suco de laranja
A safra de suco de laranja da região sul do Brasil esta
no fim e as fábricas processaram durante esta safra
aproximadamente 22.500 tons de suco de laranja
concentrado Brix 66°. Neste momento, nós estamos
em posição de oferecer produto com Ratio 12/14,
14/16 e 16/18 considerando embarques
do Brasil ou dos armazéns Europeus.
Estamos a disposição e prontos
para atender a demanda dos
nossos clientes com as melhores
condições de mercado.

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”
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