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Caros sócios, profissionais do setor e amigos,
O Mercado de Flores e Plantas está aquecido e sem restrições. A portaria 135/2021 tem nos auxiliado muito com a
descrição nominal de flores e plantas como essenciais. A partir de agora, os órgãos competentes têm outro
entendimento sobre o assunto e estão liberando o comércio com mais flexibilidade. Lembramos que, nos casos de
lockdown total, são permitidos apenas o delivery e o take way. Acreditamos que o Dia dos Namorados deste ano tenha
tudo para ser o melhor dos últimos tempos.
Na próxima semana (dia 16/06), teremos a reunião do Comitê Estratégico. Desta forma, achamos melhor enviar também
um relatório na sexta-feira, dia 18, quando já teremos os pontos discutidos e encaminhados pelo comitê, além da avaliação
do varejo sobre as vendas do Dia dos Namorados.
Estamos trabalhando no fechamento da programação do nosso Seminário (Sustentabilidade na Cadeia de Flores e
Plantas), que será realizado no dia 26/08, na tribuna da Cooperativa Veiling Holambra, das 8h às 18h.
A escolha do tema vem ao encontro à uma preocupação crescente e MUNDIAL: o consumidor está cada vez mais
exigente quanto aos produtos que leva para a o seu lar. Desta forma, precisamos estar preparados para produzir de forma
sustentável, criar e desenvolver novos métodos que garantam a sustentabilidade dentro do crescimento econômico,
abrangendo assim o desenvolvimento sustentável, e frisando a sua essencialidade nos dias de hoje, que é medida pelo
quão importante é o meio ambiente na vida do homem. Trata-se de um grande desafio que deve ser posto em prática no
nosso cotidiano. Para isso, devemos conhecer algumas mudanças que permitam um crescimento saudável em nossa
cadeia, todos os elos devem estar envolvidos e trabalhar de forma responsável!
Teremos como um dos palestrantes o Sr. Giampaolo Buso, Membro do Conselho Internacional da PMA, Produce
Marketing Association, e Gerente Executivo da PariPassu. Ele nos trará a importância da certificação para a
sustentabilidade. A certificação tem o papel de assegurar que sua forma de produzir e as matérias-primas utilizadas por
uma empresa não agridem o meio ambiente. É um certificado reconhecido e, para adquiri-lo, é necessário passar por um
processo de auditoria.
As INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS para o Seminário. Todas as informações sobre a programação, inscrições, link do
canal youtube, apoiadores e patrocinadores estarão em nosso site https://www.ibraflor.com.br/seminarios. O Seminário
será realizado de forma híbrida, as vagas presenciais serão limitadas e respeitarão todos os protocolos de segurança
sanitária. Estamos à disposição via WhatsApp (19 9 9102-6014) para qualquer outra informação.
Grande Abraço,

Kees Schoenmaker – Presidente Ibraflor

