
  

 

 
Informativo para os Associados 

Edição de 19/03/2021. 

Caros Sócios, Profissionais do Setor e Amigos, 

Exatamente há um ano estávamos entrando na maior crise da história do nosso Setor e agora parece que as coisas estão 

se repetindo. Porém, a atual crise é bastante diferente e está ligada diretamente a quantidade das mortes diárias que (na 

média quinzenal móvel) ultrapassam de 2.000 vidas perdidas. 

Como Ibraflor estamos mais bem preparados com toda a documentação pronta para atender a enorme quantidade de 

ligações de floriculturas e Gardens: Portaria 116 editada pelo Comitê de Crise COVID-19 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA – a qual permite a produção e distribuição de insumos agropecuários e 

comercialização de produtos perecíveis, e também por meio do Ofício do Ministério da Agricultura (OFÍCIO Nº 

2/2021/DAEP/SPA/MAPA) RECOMENDANDO às autoridades municipais e estaduais a flexibilizarem seus decretos no 

que tange a comercialização de Flores e Plantas!  Até conseguimos uma nova declaração do MAPA (esta citada acima) e 

de um modo geral estávamos obtendo um alto índice de sucesso nas orientações/ liberações do comércio. Porém a partir 

do dia 16/03 começamos a perceber o “endurecimento” da fiscalização em algumas regiões – levando até a lacração de 

uma floricultura na Cidade de São Paulo SP! 

 

Importante lembrar esta postura das autoridades (Estados e Municípios) foi reforçada pela decisão do STF (Supremo 

Tribunal Federal), que delega a responsabilidade de definirem as medidas no enfrentamento da pandemia e os mesmos 

tem adotado práticas de restrições cada vez mais amplas, uma vez que a grande maioria dos leitos de UTI já ocupam 

quase 100% de suas limitações! 

 

Na 4ª feira (17/03) tivemos a 3ª reunião do Comitê de Crise (via vídeo conferência) que contou também com a 

participação do representante do Mercadão das Flores São Paulo, Anderson Borges. O representante do CEAFLOR, 

Antonio Carlos Rodrigues (mais conhecido como Toninho), não pode participar porque está em tratamento do COVID 

(ainda hospitalizado). 

  

Nesta reunião foi decidido por unanimidade pedirmos o apoio da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que possui 

uma Comissão Nacional de Hortaliças e Flores que coordena as ações relacionadas a essas atividades, representando os 

produtores e promovendo articulações junto ao executivo, legislativo e demais órgãos relacionados ao setor. A princípio, o 

caminho optado consistia em propor uma Ação Judicial com Pedido de Liminar diretamente no STF, mas essa 

possibilidade foi desconsiderada pelo Departamento Jurídico da CNA sob a alegação de que não irá surtir os efeitos 

esperados, uma vez que o STF em julgamento anterior decidiu que a competência para determinar às medidas de 

contenção a pandemia é concorrente para a União Federal, Estados e Municípios.  

 

Ante a possibilidade de êxito remota de uma demanda judicial no STF, o objetivo para os próximos dias é que esta 

comissão faça contato com suas Federações Estaduais juntamente com o apoio da Bancada Ruralista (via Deputados) 

para que os Estados e subsequentemente os Municípios viabilizem a flexibilização de seus decretos seguindo a portaria 

116 e a recomendação do MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento) para que seja reconhecido o nosso 

direito de funcionamento como atividade AGRO e ESSENCIAL. Inclusive, havendo necessidade, as Federações poderão 

nos auxiliar com demandas judiciais pontuais nos Estados e Municípios com mais dificuldades e restrições. O que 

buscamos é que nossos produtos sejam reconhecidos na categoria do agronegócio na nomenclatura FFLV (Flores, Frutas 

Legumes e Verduras). O Ibraflor fica encarregado de passar para a CNA o mapa com as regiões que apresentarem 

problemas com restrições! 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por tudo isso “o mercado” está nervoso e tenso por isso evite correr riscos o que significa comprar menos que por sua vez 

resulta na redução de compras acentuadamente para flores de corte e redução substancial nos preços das plantas. 

Importante e fundamental é os produtores se manterem calmos para não cair na armadilha de fechar vendas 

antecipadas para o Dia das Mães com preços (bem) abaixo do potencial e viável para esta data.  

 

Na visão de todos os envolvidos no Comitê de Crise as perspectivas para o Dia das Mães 

continuam bastante positivas. 
 

O Ibraflor conta hoje com o apoio da Ana Paula Sá Leitão (Flortec) que juntamente com a Adriana Rosa (nossa Secretária 

Executiva) e a Assessoria Jurídica da Advogada, Dra. Lilian Toso, tem atendido muitos Lojistas (de todo o Brasil) que nos 

procuram pedindo auxílio/ ajuda na tentativa de flexibilizar o comércio. A demanda tem sido bastante alta e o resultado do 

trabalho muitas vezes positivo – o contato é feito diretamente com os Estados e Prefeituras, através do envio de Ofícios as 

Secretarias de Agricultura e Secretarias da Saúde - que na maioria das vezes é o órgão que chefia o Comitê de Crise 

COVID 19. Para deixarmos aqui um breve resumo dos atendimentos registrados desde o início de março de 2020, 

trabalhamos em 11 Estados e 27 municípios destes Estados!  

 

Importante deixar relatado que muitas floriculturas e gardens seguem no atendimento delivery. Muitas optaram por 

permanecer de portas fechadas, pois se prepararam durante este período pandêmico (de um ano) aperfeiçoando a 

interação digital com seu cliente (redes sociais e catálogos digitais)! Este é um caminho que DEVE ser seguido 

urgentemente! A crise COVID-19 acelerou o processo de digitalização no Brasil.  

 

Daqui para frente vamos mantê-los informados semanalmente! O Ibraflor não tem medido esforços para conseguir 

viabilizar o comércio! Muito bom e gratificante os resultados positivos que já conquistamos, porém a nossa luta não pode 

parar! Continuamos trabalhando incansavelmente na defesa dos interesses do nosso Setor!  

 

Finalizo deixando aqui meu profundo agradecimento a todo o nosso Comitê que tem se dedicado de todas as formas no 

enfrentamento desta crise! Juntos somos mais fortes!  

 

#floréessencialparaavida #plantaéessencialparaavida #floralimentoparaaalma #somosibraflor 

 

Não deixe de acompanhar nossas redes sociais: @ibraflor. 

 

 

Kees Schoenmaker  

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


