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Ofício 010/2020 

 

Jaguariúna, 02 de Abril de 2020 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Prefeito de Jaguariúna-SP 

 

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna,  vem por meio 
desta informar que apoia as necessárias medidas de restrição adotadas por 
Vossa Excelência, visando à preservação da vida e da saúde da população, 
mesmo ciente das grandes dificuldades que podem acarretar para as empresas 
e os trabalhadores, porém gostaríamos de informar e solicitar o que se segue: 

1- O IBRAFLOR (Instituto Brasileiro de Floricultura) estima que deixou de 
ser comercializado aproximadamente R$ 300.000.000,00 (Trezentos 
Milhões de Reais) neste período de Pandemia. 
https://portalcbncampinas.com.br/2020/04/com-prejuizo-milionario-mercado-de-
flores-pede-mudancas-ao-governo/ 

2- Jaguariúna tem no seu território importantes Mercados de Flores como 
o CEAFLOR (Central de Mercado de Flores)  além de outros de menor 
porte. 

3- Muitos comércios de Petshop, Supermercados, Feiras Livres, 
Sacolões, Lojas Físicas dentro de mercados pelo Brasil todo estão 
trabalhando e precisam ser abastecidos. 

Diante desta exposição de fatos gostaria o Comite de Crise do setor de 
Flores, composto por importantes players de nossa região (CEAFLOR-
Jaguariúna,  Veiling Holambra – Santo Antonio de Posse, COOPERFLORA – 
Holambra) e o aval da ACI JAGUARIÚNA, solicitar que se permita: 

- Disponibilizar as instalações para o abastecimento desta cadeia logística 
do setor a partir do dia 06 de abril de 2020, não sendo permitido a entrada de 
público consumidor final. Se prontificam também continuar adotando as normas 
e protocolos sanitários previstos em Lei para enfrentar esta Pandemia do 
Coronavírus COVID 19.  
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Salientamos que no município de Holambra o Prefeito Dr. Fernando Fiori 
de Godoy já criou o Decreto 1512/2020 de 23/03/2020 – art.11 inciso 3, por 
concordar da caraterística específica existente na cidade. 

Sendo o que se apresenta no momento, colocando-nos à disposição para 
eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados 
votos de apreço e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

-------------------------------------------------- 

João Rodrigues dos Santos – Gestão 2019/2022 

Presidente- Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

 

 

OBS:  ANEXO  DECRETO 1512/2020 

ANEXO CARTA DO COMITE DE CRISE DO SETOR DE FLORES 

ANEXO ORIENTAÇÕES AOS PERMISSIONÁRIOS E USUÁRIOS  


