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A maior exposição de flores
da América Latina, a Expoflo-
ra, em Holambra, encerrou
ontem sua 33ª edição com pú-
blico recorde de 303 mil pes-
soas. O domingo abafado
não afastou os visitantes da
estrutura de 250 mil metros
quadrados montada próxima
à Prefeitura: o último dia te-

ve 30 mil pagantes, o maior
deste ano, além da presença
do vice-presidente Michel Te-
mer (PMDB) (leia texto na pá-
gina). Três chuvas de pétalas
e a Parada das Flores, com
carros alegóricos ornamenta-
dos, fecharam em grande es-
tilo o evento.

Foram investidos R$ 3,7
milhões nesta edição, que co-
meçou no dia 29 de agosto e
durou cinco finais de sema-
na. Em 2014, a Expoflora mo-
vimentou entre R$ 20 mi-
lhões e R$ 22 milhões nas ci-
dades localizadas em um
raio de até 80 quilômetros de
Holambra. Pelo menos 1,8
mil empregos diretos e cerca
de 5 mil vagas temporárias
foram criadas no período.
Mesmo assim, o evento não
se caracteriza como feira,
pois o objetivo não é vender
as flores e plantas ornamen-
tais, mas mostrar ao público
a qualidade do cultivo de
mais de 400 produtores da ci-
dade. Os agricultores são res-
ponsáveis por 50% das flores
vendidas no País. A ideia é
que a mostra seja uma gran-
de vitrine para os empresá-
rios do ramo na Região Me-
tropolitana de Campinas
(RMC). Com o tema “Flores,
magia e alegria”, a exposição
teve cenários que incluíram
desde as fantasias de Alice
no País das Maravilhas ao
mundo do circense. Foram
apresentados também os

principais lançamentos da
temporada. As mini- flores,
as dálias de vasos e o tomate
heart, que nascem em forma
de coração, fizeram sucesso,
segundo a organização. Antú-
rios, orquídeas, calanchoes e
até cactos em tamanho me-
nor foram os mais vendidos
na feira. Para a exposição, in-
cluindo a reposição, foram
utilizadas 250 mil hastes de
flores de corte e mais de mil
variedades de diferentes espé-
cies de flores e plantas de va-
sos. Os cenários foram assina-
dos pelos decoradores e pai-
sagistas holandeses Jan Wil-
lem van der Boon e Jéssica
Drost, da Tulipa Decorações.
“Deixei para vir no último fi-
nal de semana e tive que en-
frentar a multidão. Mas valeu
a pena porque a exposição de
flores está um arraso”, disse a

dona de casa Maria Eduarda
Beghetto, de 34 anos, que le-
vou os dois filhos à Expoflora.
O empresário Luiz Carlos Ca-
valieri, de 45 anos, foi dois fi-
nais de semana com a espo-
sa, Ana Clara Cavalieri, 34.
“Temos que aproveitar. É um
programa completo para o fi-
nal de semana, pois tem en-
tretenimento e boa comida. E
as flores. Estamos levando
mais cinco vasos de orquí-
deas para casa.”
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O crescimento esperado pa-
ra o mercado de flores no
Brasil está entre 8% e 10%,
menor do que os 12% alcan-
çados no ano passado. Ainda
assim, o índice é maior que a
estimativa de crescimento
do Produto Interno Bruto
(PIB), de 2%. A previsão é
que o consumo nacional de
flores e plantas mantenha o
ritmo de crescimento que
vem registrando desde 2006
e feche 2014 com movimen-
to de R$ 5,7 bilhões. Apesar
de a economia estar estagna-
da, existe uma demanda re-
primida no mercado de flo-
res, principalmente entre os
40 milhões de brasileiros que
entraram na classe C na últi-
ma década. O Brasil conta
com 8 mil produtores de flo-
res, que cultivam mais de 350
espécies e três mil varieda-
des. São 206 mil empregos di-
retos no setor.

Para driblar a falta de mão
de obra qualificada, os produ-
tores de Holambra investem
em tecnologia e automação
de processos. Além disso cria-
ram, por meio da Câmara Fe-
deral Setorial de Flores e
Plantas Ornamentais, cursos
de capacitação que já forma-
ram 30 multiplicadores em
vários estados neste ano.
“Eles se transforaram em ges-
tores para levar o conheci-
mento tecnológico a outros
produtores do Brasil”, expli-
cou Silvia Van Rooijen, presi-
dente da Câmara. O Nordes-
te, principalmente Pernam-
buco, também vem se desta-
cando pelo cultivo de flores.

O vice-presidente Michel Te-
mer (PMDB) fez uma passa-
gem rápida na Expoflora na
tarde de ontem e causou alvo-
roço entre o público. Acompa-
nhado do prefeito de Holam-
bra, Fernando Fiori de Godoy
(PTB), e do ex-prefeito de Ja-
guariúna Gustavo Reis
(PMDB), o político cumpri-
mentou e tirou fotos com visi-
tantes e recebeu flores da orga-
nização do evento. “A feira
tem uma grande repercussão
nacional. Eu já estive aqui algu-
mas vezes e sempre saí deste
lugar encantado. É uma feira

que incentiva muito a região,
no turismo e empreendimen-
tos mais variados”. Sobre a di-
minuição do ritmo de cresci-
mento do mercado de flores,
Temer disse que o fenômeno
é cíclico. “Se houver um pe-
queno declínio em um mo-
mento não significa que é defi-
nitivo, é um incentivo para
vender mais ainda”.

O vice-presidente comen-
tou ainda a reportagem publi-
cada pela revista Veja ontem,
que indica que o ex-ministro
da Casa Civil, Antonio Palocci,
teria pedido dinheiro à Petro-

bras para a campanha a presi-
dente de Dilma Rousseff (PT),
em 2010. “É um factoide. Es-
sas alegações sem documen-
tos, sem gravações, sem pro-
vas são o que são: alegações”.
Sobre a abordagem da Polícia
Federal ao avião do candidato
ao governo do Maranhão pelo

PMDB Edison Lobão Filho, fei-
ta na última quarta-feira, Te-
mer disse que houve um exa-
gero. “Foi uma inspeção sem
mandado judicial. Foi um ou-
tro membro da PF responsável
por este ato impróprio. Mas o
Ministério da Justiça já está
apurando”. (CP/AAN)
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Temer visitou o evento e causou alvoroço entre o público
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Temer recebe orquídeas no passeio pela feira: “Sempre saí encantado”

Chuva de pétalas e danças típicas (abaixo): entretenimento na despedida da festa, que contou
com 400 produtores e criou 1,8 mil empregos diretos e cerca de 5 mil vagas temporárias

Durante o passeio, o vice-presidente classificou de factoides as acusações recentes da revista Veja à presidente Dilma

Edição 2014 da exposição terminou ontem com 303 mil visitantes em cinco fins de semana

Investimento foi de
R$ 3,7 mi e retorno
de mais de R$ 20 mi
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