
Feira de 
Exposições 

e Vendas
de Plantas 

Ornamentais.

16 a 18
de abril de 2010,

das 10h às 21h.

Local: Recinto de Eventos
Município de Pariquera-Açu.

Participe! Evento gratuito.
Informações e inscrições antecipadas: (13) 3856-4319 

vidareal@vidareal.org.br / www.vidareal.org.br

I EXPOVERDE do Vale do Ribeira 

vai agregar ao segmento de plantas 

ornamentais os seguintes aspectos:

1- Divulgação da região do Vale do Ribeira 

como grande produtora de plantas ornamentais 

e tropicais de corte;

2- Aproximação entre clientes e produtores, 

como oportunidade de negócios. 

3- Criação de um ambiente favorável para 

a comercialização dos produtos que atingiram 

a meta de qualidade. 

Participe e amplie 
suas oportunidades!

Prefeitura Municipal
de Pariquera-Açu

Realização:

Apoio:

Supermercado
Magnanimo

Colégio 
Aclive UNISEP Hotel Joli



O SEBRAE-SP, por meio do Escritório Regional 

Vale do Ribeira e entidades parceiras, já vem 

atuando no segmento de plantas ornamentais 

há alguns anos, em conjunto com 

os representantes do mercado. 

Nosso objetivo é melhorar o produto, 

aumentar a competitividade no setor 

e ampliar a sua comercialização. 

Já conseguimos atingir um alto nível de 

qualidade, mas precisamos expandir o 

mercado e os canais de comércio das plantas 

ornamentais. Para isso, organizamos este 

encontro entre empresários das áreas 

de paisagismo, jardinagem e decoração; 

atacadistas e varejistas de plantas 

ornamentais; produtores e sociedade. 

Espaço de exposição e venda de plantas 

ornamentais, artesanato relacionado com a área 

e empresas de insumos e serviços. 

Durante o evento, acontecerá um ciclo 

de palestras interessantes para o 

desenvolvimento do seu negócio e oficinas 

para o aperfeiçoamento da sua técnica.
 

Haverá também um espaço de recreação 

para crianças e praça de alimentação com 

quitutes regionais.

Teremos ambientes cobertos para 

recepcionar as missões empresariais vindas 

de várias cidades.

13h30
Substratos para produção de mudas.

15h00
Logística de Comercialização de Plantas Ornamentais.

16h30
Abertura Oficial.

10h00 - 12h00
Sequestro de Carbono e Compensação Ambiental.

14h00 - 18h00
Curso: Arranjos Florais.

Atividades recreativas (crianças):

17/04/2010 (sábado): 14h00 - 18h00
18/04/2010  ( domingo): 14h00 - 18h00 

Apresentações artísticas e culturais
com grupos da Região:

16/04/2010 (sexta feira): 17h30 - 21h00
17/04/2010 (sábado): 18h00 - 21h00
18/04/2010 (domingo): 21h00

Queremos 
divulgar a qualidade 
do seu trabalho

Facilidades 
do evento:

Programação:

16 de abril (sexta-feira)

17 de abril (sábado)


