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A ABLAQUARIOFILIA LEVA EMPRESAS ASSOCIADAS A INTERZOO NA ALEMANHA ESTE ANO.

Convidamos todos nossos associados a
visitar a Interzoo 2018. A feira que ocorre na cidade de
Nurnberg na Alemanha, e pode ser considerada o
principal evento do atividade de organismos aquáticos
com fins de ornamentação e de aquariofilia. Participarão
da feira as empresas associadas com interesse no
mercado internacional.
Estarão participando da feira, quatro empresas
Associadas a Ablaquariofilia, no espaço do Projeto PET
BRASIL. O projeto setorial integrado Pet Brasil é uma
parceria entre a Abinpet e a Apex-Brasil, órgão vinculado
ao governo federal, da qual os Associados da ABLA
podem participar devido ao acordo de cooperação
técnico firmado entre as duas entidades.
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ULTIMAS VAGAS DISPONÍVEIS NA PET SOUTH AMERICA 2018
O Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, Sr. Ricardo Dias, reuniu-se em São
Paulo com os dirigentes do grupo Nurnberg Messe para tratar da organização do pavilhão da aquariofilia
durante a PET SOUTH AMERICA 2018. Umas das novidades de 2018 será a área destinada a exposição de
peixes durante a feira.
Interessados em participar podem contatar o Sr. Ricardo Dias através do e-mail:
presidencia@ablaquariofilia.org.br

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABLAQUARIOFILIA INICIA PARCERIA TÉCNICA COM PESQUISADORA DA UFMG

O assessor técnico da ABLAQUARIOFILIA, Sr.
Felipe Weber, participou de reunião com a Dra. Daniela
Chemim durante a semana de 16 à 19 de abril. Durante
a semana a Dra. Daniela e o assessor técnico Felipe
Weber produziram o primeiro artigo com relação aos
dados atualizados do setor de comércio internacional de
organismos aquáticos com fins de ornamentação e de
aquariofilia.
Será iniciado em maio um experimento que
determinará parâmetros que devem ser seguidos para
garantir o bem estar animal. O objetivo da cooperação
com a pesquisa é termos parâmetros científicos para
auxiliar
nossos
associados
e
promover
o
desenvolvimento sustentável de nossa atividade no
Brasil.
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