Notícias de Mercado
Goiaba: Inverno chegando
O período de inverno está
se aproximando no Brasil,
quando há uma queda
natural de disponibilidade
de fruta fresca, o que
significa uma queda na
produção de polpa de
goiaba uma vez que a fruta
disponível é direciona ao abastecimento do mercado de
mesa. Dessa forma, neste momento é importante definir
as necessidades, o que possibilitará a fábrica programar
a disponiblidade de fruta a fim de evitar o preço mais alto
da matéria-prima que acontece em julho/agosto e,
também, manter a pontualidades das entregas. É
também importante mencionar que se os contratos
forem fechados neste momento, poderemos garantir o
preço firme FOB fábrica durante as entregas anuais. Por
favor, estude suas necessidades e nos deixe saber.

Incertezas a respeito da safra brasileira
de tomate
A safra brasileira de tomate para uso industrial que
está prevista para iniciar em junho/julho de 2009 ainda
está rodeada de incertezas.
É esperada uma safra normal, já que a do ano anterior
quebrou em até 30%. No entanto nas principais áreas
produtoras há cidades nas quais choveu muito em
março e abril de 2009 durante o período de plantio e
outras que choveu abaixo do esperado em fevereiro e
março de 2009, época de captação de água para a
irrigação.
A s e m p r e s a s
processadoras, após o susto
do ano anterior, trabalham
com cautela e embora estejam
sendo feitos pequenos
negócios no mercado spot,
por enquanto ainda não há
ofertas para programações
anuais e contratos para
entregas em longo prazo.
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Encerramento da safra brasileira de
castanha de caju
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, IBGE,
tendo como referência o
fevereiro de 2009 divulgou a
segunda previsão da safra
2008 / 2009 de castanha de
caju do Brasil que encerrou
em março deste ano.
Em relação a 2007/ 2008, ano considerado atípico já
que a quebra foi superior a 30%, a última produção
brasileira teve um crescimento ao redor de 17%
alcançando aproximadamente 281.000 toneladas em
comparação as 240.000 toneladas do ano anterior.
A demanda por esse produto no mercado interno
continua aquecida e portanto recomendamos aos
nossos clientes que continuem fazendo programação
afim de garantir preços e quantidades.

Suco de Laranja
A situação de suco de
laranja do sul do Brasil está
muito justa uma vez que a
pequena disponibilidade
remanescente da safra
2008 está terminando e a
safra 2009 é aguardada
para início em julho/2009,
porém com atenção
redobrada já que as
condições climáticas dos
últimos meses não foram
apropriadas dadas as FCOJ em pallets: Já estamos
florações múltiplas, por v e n d e n d o t a m b é m n a
exemplo. Como usual, a exportação.
safra começa com ratios baixos e a produção de mais
altos é esperada a partir de setembro, logo, nós
seguimos trabalhando para cumprir as necessidades
pontuais dos clientes com os últimos volumes e
também já programando entregas da próxima safra
que se aproxima. Precisando de produto para entrega
imediata ou futura, por favor, não hesite em nos
contatar!

ATENÇÃO

NOTAS

Vegetais desidratado s

A Atlântica Foods iniciou a comercialização no Brasil
de vegetais desidratados produzidos em Mendoza,
Argentina.

Principais produtos processados:
wAbóbora
wAlho
wAlho-poró
wArroz
wAspargos brancos e
verdes
wBatata
wCebola

wCenoura
wErvilha amarela
wErvilha verde
wEspinafre
wFeijão
wLentilha
wManjericão
wRepolho

As apresentações podem ser em pedaços, em
flocos e em pó. Outros produtos podem ser
fabricados sempre que contratados antes da safra.
Feira Fispal Tecnologia
16 -19 de junho de 2009
Anhembi - São Paulo, Brasil.
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Atlântica Foods e Cocamar
A Atlântica Foods firmou um acordo de
representação exclusiva para comercialização no
mercado interno brasileiro, do suco de laranja
produzido pela Cooperativa Cocamar de MaringáPR. Está previsto para a safra que iniciará em junho
de 2009, a produção de aproximadamente 18.000
tons de suco concentrado 66 brix, além do início da
produção de suco NFC. O FCOJ será produzido
em diferentes opções de embalagem, diferentes
percentuais de polpa e também suco preservado.

Expansão
No último mês, a Atlântica Foods abriu três
novos mercados: África do Sul, Luxemburgo e
Coréia do Sul.

Ficaremos satisfeitos em recebê-los em nosso
estande Rua E estande 140.
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