“A mais delicada e singela homenagem”.

Catálogo

A Maracanã Assistência não prepara somente coroas ou
ornamentações para uma homenagem. Traduzimos sentimentos
através da Florigrafia, que é a linguagem das flores e seus
significados, o que torna o seu oferecimento muito mais especial.
Dentro desta arte, cada flor carrega seu próprio simbolismo de
acordo com sua variedade e cor, tendo interpretações. Depois de entender
o significado das flores, você poderá oferecê-las da maneira mais
adequada ao seu ente querido, demonstrando exatamente suas emoções
através desta delicada e singela homenagem.

Florigrafia:

“Linguagem e significado das Flores”

Flores naturais ou *ecológicas.

Significado das Cores:
-

Flor Branca: significa o perdão, a paz, a inocência, a pureza e lealdade.
Flor Vermelha: o principal significado é o amor. Essa cor simboliza a paixão, atração e
fidelidade.
Flor Azul: é a cor do céu e do mar, simboliza a confiança, harmonia, amizade, fidelidade e o
amor.
Flor Amarela: é uma cor alegre, que estimula a memória. É considerada a cor do verão e
do sol e simboliza a amizade e o sucesso. Também expressa satisfação e alegria.
Flores Roxas ou Violetas: é a cor da dignidade, do mistério, da aristocracia e ausência.
Flor Verde: é a cor da esperança. Simboliza a prosperidade, a sorte, dinheiro, fertilidade e
crescimento.
Flor Laranja: é a cor do fogo, significa contentamento, festa e fascínio.
Flor Cor de Rosa: simbolizam a delicadeza, beleza, juventude e o amor.

Flores naturais ou ecológicas.

Significado das Flores:
-

-

Rosa Vermelha: paixão, amor ardente, coragem e respeito.
Rosa Rosa: amizade e carinho.
Rosa Chá: respeito e admiração.
Rosa Branca: inocência, beleza e charme.
Chuva de Prata: amor sincero e a fidelidade. Simboliza a ternura e também é utilizada para
transmitir felicidade.
Girassol: dignidade, glória e paixão, sugerindo uma altivez com alegria, respeito e
integridade. Para alguns, o girassol significa fama, sucesso e felicidade, sugere ainda a altivez.
Lírio: representa a ingenuidade juvenil e a pureza da alma. Simboliza os níveis superiores da
inteligência e respeito. O lírio alaranjado simboliza a paixão, enquanto o amarelo representa a
alegria.
Orquídea: amor puro.

Flores naturais ou *ecológicas.

Significado das Flores:
-

Antúrio: riqueza como a autoridade, exuberância, luxo e inocência.
Gérbera: alegria, pureza e simplicidade.
Strelítzia: admiração e elevação.
Copo de Leite: reconciliação e perdão.
Margarida: inocência, sensibilidade e juventude. A flor das crianças e
do fortalecimento.
Lisianto: sofisticação e elegância.
Palma: dedicação, devoção e grande amizade.
Biquinho Amarelo: comparação.
Agapanto: purificação e pureza emocional.
Monsenhor Calábria (branco): paz e perdão.
Monsenhor Rosa: delicadeza e sutileza.
Tango: solidariedade e afeto.
Delfino: coragem e leveza.
Flores naturais ou *ecológicas.

O que oferecemos para você homenagear o seu ente querido:

1.
2.
3.
4.

Coroas de Flores;
Buquês;
Cestas Florais;
Ornamentação para: columbários, mausoléus e capelas.

Aluguel de decoração com flores ecológicas e homenagens especiais serão orçadas de acordo com a demanda.
Flores naturais ou *ecológicas.

Coroas e Ornamentações

Flores Naturais

Podem ser alugados juntos ou separados, de acordo com a disponibilidade do estoque.

Coroa Amor Infinito| Ref. 01
Composição
- Chuva de Prata
- Rosa
O que simboliza: A coroa Amor Infinito significa o amor
sincero, a paz, inocência, pureza, lealdade, fidelidade e o perdão.
Oferecer essa coroa demonstra total amor ao seu ente querido.

Significado das flores:
Tamanho
1,20 cm

Chuva de prata: amor sincero, fidelidade e ternura. Rosa (vermelha):
paixão, amor ardente, coragem e respeito.

*Flores naturais ou ecológicas

Coroa Elegante Alma | Ref. 02
Composição:
- Gérbera
- Lírio

- Chuva de Prata
- Lisianto

O que simboliza: A coroa Elegante Alma traz em sua
composição de flores símbolos de elegância, ingenuidade,
paixão e pureza de alma. Além, disso a eternidade e o perdão.

Significado das flores:
Tamanho
1,20 cm

Gérbera: alegria, pureza e simplicidade. Lírio: inocência pura. Ele
representa a ingenuidade juvenil e a pureza da alma. Chuvas de prata:
amor sincero, fidelidade e ternura. Também simboliza os níveis superiores
da inteligência. Pureza e respeito. Lisianto: sofisticação e elegância.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Inocente Ternura| Ref. 03
Composição
- Lírio
- Margarida

- Gérbera;
- Chuva de Prata

O que simboliza: A coroa Inocente Ternura traduz a pureza de
alma juvenil e infantil. Uma linda homenagem à crianças, jovens e
adultos.

Significado das Flores
Tamanho
1,20 cm

Lírio (branco): simboliza a pureza e ingenuidade, os níveis superiores da
inteligência e respeito. lírio (amarelo): amizade e pureza. Margarida:
representa a inocência, sensibilidade e juventude. A flor das crianças e do
fortalecimento. Gérbera: alegria, pureza e simplicidade. Chuva de prata:
amor sincero, fidelidade e ternura.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Eterna Pureza | Ref. 04
Composição
- Lírio
- Margarida

- Gérbera

O que simboliza: A coroa Eterna Pureza traz em sua composição
de flores o carinho, elegância, a ternura, ingenuidade, paixão e
pureza de alma. O amor sincero e oferecido de coração é o que
traduz esta homenagem.

Significado das Flores
Tamanho
1,20 cm

Lírio: simboliza a pureza e ingenuidade, os níveis superiores da
inteligência e respeito. Margarida: representa a inocência, sensibilidade e
juventude. A flor das crianças e do fortalecimento. Gérbera (amarela):

alegria, pureza e simplicidade..

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Eterna Paz| Ref. 05
Composição
- Lírio
- Chuva de Prata

- Strelítzia
- Margarida

O que simboliza: A coroa Eterna Paz traz em sua composição a
predominância de flores brancas que simbolizam a paz, amor
sincero e a pureza. Esta homenagem traduz a elevação do espírito
e a paz para a alma daquele que se foi.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Lírio: simboliza a pureza e ingenuidade, os níveis superiores da
inteligência e respeito. Chuva de prata: amor sincero, fidelidade e
ternura. Strelítzia: admiração e elevação. Margarida: representa a
inocência, sensibilidade e juventude. A flor das crianças e do
fortalecimento.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Infinita Lembrança| Ref. 06
Composição
- Palma
- Gérbera

- Chuva de Prata
- Strelítzia
- Lírio

O que simboliza: A coroa Infinita Lembrança traz em sua
composição flores que representam as mais belas recordações
daquele que se foi. Um linda homenagem de saudade feita com
todo o amor.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Palma: dedicação, devoção e grande amizade. Gérbera (vermelha e amarela): alegria,
pureza e simplicidade.. Chuva de prata: amor sincero, fidelidade e ternura.
Strelítzia: admiração e elevação. Lírio: inocência pura.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Jardim da Paz| Ref. 07
Composição
- Antúrio
- Lírio
- Chuva de Prata

-

Margarida
Palma
Gérbera
Girassol

O que simboliza: A coroa Jardim da Paz traduz em sua
composição flores que representam a sensibilidade, afetividade,
dedicação, respeito e a grande amizade. Uma demonstração de
carinho e delicadeza.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Antúrio: exuberância, luxo e inocência. Lírio (branco e laranja): inocência e
fascínio. Chuva de prata: amor sincero, fidelidade e ternura.
Margarida: sensibilidade e juventude. Palma: dedicação, devoção e grande
amizade. Gérbera (vermelha e amarela): alegria, pureza e simplicidade. Girassol:
dignidade, respeito e integridade.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Pôr do Sol | Ref. 08
Composição
- Girassol
- Rosas Vermelhas

- Copo de Leite
- Margarida
- Palma

O que simboliza: A coroa Pôr do Sol tem em sua mescla floral
a paz solar traduzida em profunda dignidade, reconciliação e o
perdão. Quem a oferece tem em seu coração a alegria de ter
conhecido aquele que se foi e a nobreza da humildade.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Girassol: dignidade, respeito e integridade. Rosas Vermelhas: paixão,
amor ardente, coragem e respeito. Copo de Leite: reconciliação e perdão.
Margarida: inocência, sensibilidade, juventude e fortalecimento. Palma:
dedicação, devoção e grande amizade.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Descanso Celestial | Ref. 09
Composição
- Strelítzia
- Lírio
- Antúrio

-

Chuva de Prata
Gérbera
Margarida
Tango

O que simboliza: A coroa Descanso Celestial traz em sua
composição flores que representam o amor, a paz e o conforto
espiritual. Linda homenagem para enaltecer memórias.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Strelítzia: admiração e elevação. Lírio: representa a pureza da alma.
Antúrio (vermelho): exuberância, luxo, inocência e autoridade. Chuva de
Prata: amor sincero e a fidelidade. Gérbera (vermelha): amor, pureza e
simplicidade. Margarida: inocência, sensibilidade e juventude. Tango:
solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Infinita Gratidão| Ref. 10
Composição
- Antúrio
- Palma
- Copo de Leite

-

Copo de Leite
Margarida
Rosa
Tango

O que simboliza: A coroa Infinita Gratidão traduz em sua
mescla floral a profunda gratidão, a gentileza e o carinho. Além
disso, o descanso em paz.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Antúrio (rosa): delicadeza, luxo, inocência e autoridade. Palma (amarela):
gratidão, dedicação, devoção e grande amizade. Copo de Leite: reconciliação e
perdão. Margarida: inocência, sensibilidade e juventude. Rosa (rosa):
amizade e carinho. Tango: solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Divina Compaixão | Ref. 11
Composição
- Antúrio
- Palma
- Lírio

-

Strelítzia
Rosa Vermelha
Chuva de Prata
Tango

O que simboliza: A coroa Divina Compaixão tem em sua
composição, flores que traduzem a elevação da alma, o carinho e a
amizade para com àquele que se foi.

Significado das Flores
Tamanho
1,30 cm

Antúrio (rosa): delicadeza, luxo, inocência e autoridade. Palma : paz,
perdão e grande amizade. Lírio (amarelo): amizade e pureza. Strelítzia:
admiração e elevação. Rosa (vermelha): paixão, amor ardente, coragem
e respeito. Rosa (rosa): amizade e carinho. Chuva de Prata: amor sincero e
a fidelidade. Tango: solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Sensível Emoção| Ref. 12
Composição
- Palma
- Strelítzia
- Agapanto

- Margarida
- Rosa
- Tango

O que simboliza: A coroa Sensível Emoção tem em sua
composição de flores a pureza e a paz emocional. Quem a oferece
traduz seus sentimentos de admiração e amizade sincera.

Significado das Flores
Tamanho
1,30 cm

Palma : paz, perdão e grande amizade. Strelítzia: admiração e elevação.
Agapanto (violeta e amarelo): purificação e pureza emocional. Rosa
(vermelha): paixão, amor ardente, coragem e respeito. Rosa (rosa):
amizade e carinho. Margarida: inocência, sensibilidade, juventude e
fortalecimento. Tango: solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Admirável Devoção| Ref. 13
Composição
- Palma
- Margarida

- Rosa
- Tango

O que simboliza: A coroa Admirável Devoção alenta o coração
daquele quem a oferece, pois traduz a amizade, a lembrança, a
sensibilidade e a solidariedade. Uma homenagem afetuosa e repleta
de boas recordações.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Palma : paz, perdão e grande amizade. Margarida (branca e amarela):
representa a inocência, sensibilidade e juventude. A amizade e satisfação.
Rosa (chá): Respeito e admiração. Tango: solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Grandeza de Alma | Ref. 14
Composição
- Palma
- Margarida

- Rosa
- Tango

O que simboliza: A coroa Grandeza de Alma tem em sua
composição de flores a sensibilidade e o respeito traduzidos na
grandeza do espírito. Oferecer esta coroa é demonstrar toda a
gratidão àquele que partiu.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Palma: dedicação e grande amizade. Margarida (branca e amarela):
representa a inocência, sensibilidade e juventude. A amizade e satisfação.
Rosa (vermelha): paixão, amor ardente, coragem e respeito. Tango:
solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Coroa Doce Lembrança| Ref. 15
Composição
- Palma
- Margarida

- Tango

O que simboliza: A coroa Doce Lembrança combina flores e
significados especiais, tais como a pureza, a lealdade e o afeto.
Oferecer este tributo é eternizar a memória do seu ente querido.

Significado das Flores
Tamanho
1,40 cm

Palma: dedicação e grande amizade. Margarida (branca e amarela):
representa a inocência, sensibilidade e juventude. A amizade e satisfação.
Tango: solidariedade e afeto.

Flores naturais ou *ecológicas.

Adorno Amor Eterno| Ref. 16
Composição
- Monsenhor Calábria
- Lírio

- Chuva de Prata

O que simboliza: O adorno Amor Eterno traduz os sentimentos
mais intensos de amor, paz, fidelidade e respeito. Uma linda e
delicada forma de agradecer a vida daquele se foi.

Significado das Flores
Tamanho
60 cm

Monsenhor Calábria: paz e perdão. Lírio (vermelho): representa o amor,
pureza da alma e a fidelidade. Simboliza os níveis superiores da
inteligência e respeito. Chuva de Prata: amor sincero e a fidelidade.

Flores naturais ou *ecológicas.

Adorno Paz Eterna| Ref. 17
Composição
- Monsenhor Calábria
- Lírio

- Chuva de Prata

O que simboliza: O adorno Paz Eterna evidencia o desejo de paz,
fraternidade, respeito e amor sincero. Oferecer esse adorno é
demonstrar sua total gratidão e desejo de paz para seu ente querido.

Significado das Flores
Tamanho
60 cm

Monsenhor Calábria: paz e perdão. Lírio (branco): representa de pureza da
alma e a fidelidade. Simboliza os níveis superiores da inteligência e
respeito. Chuva de Prata: amor sincero e a fidelidade.

Flores naturais ou *ecológicas.

Arranjo Coração Celeste| | Ref. 18
Composição
- Monsenhor Calábria
- Tango

- Rosa
- Chuva de Prata

O que simboliza: O arranjo Coração Celeste é uma linda
demonstração de profundo amor e sincero respeito por aquele que
partiu. Uma combinação de amor, paz e perdão traduzida pelas
flores das composição.

Significado das Flores
Tamanho
50 cm

Monsenhor Calábria: paz e perdão. Tango: solidariedade e afeto. Rosa
(vermelha): paixão, amor ardente, coragem e respeito. Chuva de
Prata: amor sincero e a fidelidade.

Flores naturais ou *ecológicas.

Arranjo Coração Fraterno| Ref. 19
Composição
- Monsenhor
- Rosa Vermelha

- Gérbera
- Lisianto.

O que simboliza: O arranjo Coração Fraterno demonstra
carinho e amizade em sua composição floral. Combina admiração e
amor, além da sofisticação que envolve essa doce e fraterna
homenagem.

Significado das Flores
Tamanho
50 cm

Monsenhor Rosa: delicadeza e sutileza. Rosa (vermelha): paixão,
amor ardente, coragem e respeito. Gérbera: alegria, pureza e
simplicidade. Lisianto: sofisticação e elegância.

Flores naturais ou *ecológicas.

Arranjo Coração Puro| Ref. 20
Composição
- Margarida.

O que simboliza: O arranjo Coração Puro é para ser oferecida à
almas com elevação infinita. Crianças, jovens e adultos que
possuiam pureza e compaixão. A ingenuidade, ternura e inocência
traduzem o afeto transmitido por esta homenagem.

Significado das Flores
Tamanho
50 cm

Margarida: inocência, sensibilidade e juventude. A flor das
crianças e do fortalecimento.

Flores naturais ou *ecológicas.

Tabela de Preços
Ref. 01 - R$ 2.600,00
Ref. 02 - R$ 2.300,00
Ref. 03 - R$ 2.000,00
Ref. 04 - R$ 1.800,00
Ref. 05 - R$ 1.300,00
Ref. 06 - R$ 980,00
Ref. 07 - R$ 850,00
Ref. 08 - R$ 750,00
Ref. 09 - R$ 550,00
Ref. 10 - R$ 400,00

Ref. 11 - R$ 350,00
Ref. 12 - R$ 300,00
Ref. 13 - R$ 300,00
Ref. 14 - R$ 280,00
Ref. 15 - R$ 250,00
Ref. 16 - R$ 700,00
Ref. 17 - R$ 700,00
Ref. 18 - R$ 700,00
Ref. 19 - R$ 700,00
Ref. 20 - R$ 700,00

1 - A viabilidade das Coroas varia de acordo com a disponibilidade das flores da época.
2 - Encomendas: consulte o atendimento para checagem do estoque e prazo de entrega.
3 - *Flores ecológicas apenas para as coroas e ornamentações de capela disponíveis em estoque.

Ornamentações para Capela

Aluguel de Flores Ecológicas

Podem ser alugadas juntas ou separadas, de acordo com a disponibilidade do estoque.

Divina Memória| Ref. A 01
Composição
-

Rosa
Orquídea
Delfino
Lírio
Chuva de Prata

Significado das Flores
A coroa tem cerca de 1,80 cm

O que simboliza: A ornamentação Divina Memória traz
em sua composição, mescla de flores que representam a
mais profunda admiração, amizade e pureza. O amor em
essência é a homenagem dessa ornamentação traduzida em
flores.

Rosas (chá e rosa): admiração, amizade e carinho.
Orquídea (branca): amor puro.. Delfino (chá):
coragem. Lírio (branco e coral): inocência e .
Chuva Prata: amor sincero e a fidelidade

Podem ser alugadas juntas ou separadas, de acordo com a disponibilidade do estoque.

Recanto da Paz| Ref. A 02
Composição
-

Rosa
Orquídea
Delfino
Lírio
Chuva de Prata

Significado das Flores
A coroa tem cerca de 1,80 cm

O que simboliza: A ornamentação Recanto da Paz traz
em sua composição, mescla de flores que representam a
admiração, amor infinito e puro e a inocência de alma.
Homenagem para pessoas de coragem e leveza de alma.

Rosas (chá, vermelha e rosa): admiração, amor ,
amizade e carinho. Orquídea (branca): amor puro..
Delfino (rosa): coragem. Lírio (branco): inocência.
Prata: amor sincero e a fidelidade

Podem ser alugadas juntas ou separadas, de acordo com a disponibilidade do estoque.

Luz Eterna| Ref. A 03
Composição
-

Rosa
Orquídea
Gérbera
Lírio
Delfino
Chuva de Prata

Significado das Flores
A coroa tem cerca de 1,80 cm

O que simboliza: A ornamentação Luz Eterna traz em sua
composição, mescla de flores que representam amor
inocente, a capacidade de trazer alegria, a energia de paz, a
fidelidade, simplicidade e a amizade sincera. Quem recebe
essa homenagem deixou lindas recordações para serem
lembradas.

Rosas (chá e branca): admiração, amizade e paz.
Orquídea (branca): amor puro.. Gérbera (chá):
pureza e simplicidade. Lírio (branco): inocência
e alegria. Delfino (chá): coragem. Prata: amor
sincero e a fidelidade.

Podem ser alugadas juntas ou separadas, de acordo com a disponibilidade do estoque.

Infinita Gratidão| Ref. A 04
Composição
-

Rosa
Delfino
Lírio
Chuva de Prata
Copo de Leite

Significado das Flores
A coroa tem cerca de 1,80 cm

O que simboliza: A ornamentação Infinita Gratidão traz
em sua composição, mescla de flores que representam a
gratidão da existência, o perdão e o carinho. Essa
homenagem traduz a pureza eterna e a reconciliação.

Rosas (branca e rosa): carinho e paz. Delfino (chá):
coragem. Lírio (branco): inocência e alegria.
Chuva de Prata: amor sincero e a fidelidade.
Copo de Leite: reconciliação e perdão.

Podem ser alugadas juntas ou separadas, de acordo com a disponibilidade do estoque.

Tabela de Preços - Aluguel de flores ecológicas
Ref. A 01 – R$ 1800,00 (completo)
Ref. A 01 – R$ 1200,00 (base e coroa)
Ref. A 01 – R$ 900,00 (bases s/ coroa)
Ref. A 02 – R$ 1800,00 (completo)
Ref. A 02 – R$ 1200,00 (base e coroa)
Ref. A 02 – R$ 900,00 (bases s/ coroa)

Ref. A 03 – R$ 1800,00 (completo)
Ref. A 03 – R$ 1200,00 (base e coroa)
Ref. A 03 – R$ 900,00 (bases s/ coroa)
Ref. A 04 – R$ 1800,00 (completo)
Ref. A 04 – R$ 1200,00 (base e coroa)
Ref. A 04 – R$ 900,00 (bases s/ coroa)

1 - A viabilidade das ornamentações para capela, com flores naturais, variam de acordo com a
disponibilidade das flores da época e devem ser orçadas em separado.
2 - Encomendas: consulte o atendimento para checagem do estoque e prazo de entrega.
3 - *Flores ecológicas apenas para as coroas e ornamentações para capela disponíveis em estoque.

Contato
Atendimento 24h

Fale com o nosso consultor!
0800-023-5601

