BRIEFING IBRAHORT | HORTITEC 2019.
O Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT) marcará presença em mais uma
edição da Hortitec, agora em um estande conjunto com outras duas entidades do
setor: o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) e a Associação Brasileira dos
Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). Juntas, as três
instituições lançarão no dia 26 de junho, quarta-feira, às 14h, no Auditório da
Hortitec, a marca Fresh Brasil, um novo conceito de trabalho criado pelas entidades,
com o objetivo de fortalecer e promover estes segmentos do agronegócio no País.
Na sequência, às 14h30, acontecerá também o lançamento da Super Câmara Setorial
de São Paulo (SP) de Flores, Frutas, Legumes e Verduras, que terá a participação do
Secretário de Agricultura de São Paulo (SP), Gustavo Junqueira. E, às 16h, o
IBRAHORT promoverá o lançamento da Comissão Nacional do Tomate de Mesa,
que terá como objetivo representar os produtores e fortalecer a produção de
tomate de mesa no País.
O instituto promoverá ainda na feira, a divulgação dos dados do Relatório “Cenário
Hortifrúti Brasil”, elaborado pelo Programa Hortifrúti Saber & Saúde, iniciativa que
conta com o apoio da entidade. Além disso, o IBRAHORT também apoiará e
participará do “Painel Embrapa de Inovação & Negócios: Hortaliças &
Sustentabilidade", que será realizado no dia 27, à partir das 14h, durante a
Hortitec. Na ocasião, o Diretor-Executivo do Instituto, Luciano Vilela, será o
moderador do Painel Visão: “O mercado e os produtos sustentáveis de hortaliças”.

Sobre a HORTITEC
Mais importante mostra do setor de HF da Amércia Latina, HORTITEC - Exposição
Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, está na 26ª edição
e acontece de 26 a 28 de junho, no Parque da Expoflora, em Holambra (SP), com a
participação dos produtores de flores, frutas, hortaliças e florestais.
A edição 2019 reunirá 420 empresas expositoras do Brasil e do Exterior e espera
receber mais de 30 mil visitantes. Nos cerca de 30 mil m² da exposição, produtores,
empresas e prestadores de serviços encontrarão os mais importantes fornecedores
de estufas, máquinas, equipamentos e insumos diversos, as tecnologias mais
inovadoras em produtos e serviços e muita possibilidade de atualizar contatos,
analisar o mercado, trocar informações, se capacitar, realizar e programar negócios
em curto médio e longo prazo. A expectativa é que o volume de negócios chegue a
R$ 110 milhões.
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Serviço: 26ª Hortitec
Data: de 26 a 28 junho de 2019
Horário: 26 e 27, das 9h às 19h.
28, das 9h às 17h.
Local: Pavilhão de Exposições da Expoflora Rua Maurício de Nassau, 675,
Holambra/SP.
Ingressos: R$ 36 /inteira e R$ 18/estudantes
Informações adicionais: no site www.hortitec.com.br ou pelo telefone (19) 38024196.
Assessoria de Imprensa 26ª HORTITEC
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