Suco de uva com
excelente cor
O suco de uva brasileiro concentrado e
refrigerado de uva, 68 Brix também está
disponível para exportação, após o final
da safra há um mês e os resultados de
rendimento da fruta e indústria
atualizados na última edição desse
informativo de mercado; nosso produto
tem uma cor excelente e é produzido por
uvas de variedades não viníferas,
americanas, chamadas de “tipo
concord”.
Não busque outra opção para produto
Premium!

FCOJ
Seguindo as últimas tendências do
mercado, por favor, tenha em mente a
Atlantica Foods como a sua fornecedora
independente de suco de laranja
concentrado, que hoje pode oferecer
produto com Ratio Alto (17+), em
tambores, dos últimos volumes
disponíveis da safra 2011/2012.
Sendo assim, por favor informe seu
interesse e você será imediatamente
contatado pela nosso departamento
comercial, a fim de garantir as suas
necessidades, antes da safra nova
começar – inicialmente - com Ratio mais
baixo.

Safra de amendoim em
São Paulo encerra–se
em maio
A safra de amendoim do Estado de
São Paulo encerra-se em maio e os
produtores, que plantaram para colher
uma super safra, avaliam as perdas
causadas pela falta de chuvas que
resultou em grãos pequenos e de
menor qualidade. De acordo com o
IBGE, a safra não deve chegar a
250.000 toneladas, ficando portanto
2,5% menor do que a de 2011.

Incertezas dominam a próxima
safra chinesa de tomate

O cenário da safra chinesa
2012 de tomate que começará
em julho é completamente
incerto nesse momento. De
acordo com fontes daquele
país, há uma redução na área
plantada que pode chegar a
25%, o que elevaria os preços
em até 35%. Por outro lado,
traders europeus indicam que
mesmo que a produção chinesa

caia, há um estoque de polpa
suficiente para que os preços não
subam tanto quanto indicam os
fornecedores na origem, porém
alguma elevação de preço já é
confirmada.
Assim, seguimos em alerta e
monitorando o mercado para
ofertar aos nossos clientes
sempre as melhores condições
comerciais.

Seca afetará a próxima safra de castanha de caju
brasileira
O Ceará, principal Estado
brasileiro produtor de castanha de
caju, vem sofrendo com a seca, o que
certamente trará conseqüências
para a próxima safra desse produto,
pois caso continue dessa forma

haverá um impacto no volume ou se
começar a chover a partir de Maio
ocorrera um atraso já que as plantas
necessitam de 90 dias de seca após
as chuvas para acontecer a floração
e maturação.

Suco de tangerina concentrado – início atrasado
devido às condições climáticas
Os preços da tangerina ainda não
estão abertos, porque o volume de
fruta chegando para o
processamento ainda é muito
pequeno e não está com a qualidade
exigida pela nossa indústria, devido
as condições climáticas que
atrasaram o estágio de maturação
da fruta.

Do nosso lado, seguimos
monitorando a situação de perto e
informaremos os nossos clientes de
acordo, a fim de tomarem suas
respectivas posições no momento
certo e garantir seus volumes
desejados, uma vez que este produto
somente será fabricado contra
pedidos.

A Atlântica Foods participa de mais uma edição da FISPAL TECNOLOGIA entre os dias 12 e
15 de junho. Convidamos a todos a visitarem o nosso stand na rua E, stand 203 no pavilhão
do Anhembi, em São Paulo. Será um prazer recebê-los!
Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”

CLIQUE e fale
conosco via

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

CONTATO:
Tel: (55 11) 4586-1226 atlanticafoods@atlanticafoods.com
Fax: (55 11) 4586-8607 www.atlanticafoods.com

MERCADO INTERNO e IMPORTAÇÃO:
atlantica012

atlantica002

EXPORTAÇÃO:
atlantica003

atlantica006

