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INFORMATIVO ABLAQUARIOFILIA 
 

PRESENÇA DA ABLAQUARIOFILIA NA INTERZOO EM 2018 É CONFIRMADA 

 
 

A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA, teve a confirmação da participação da INTERZOO na 

Alemanha de 08 à 11 de maio de 2018, na cidade de Nuremberg. O espaço será cedido pelo Governo Federal em cooperação com 

a Agência de Promoção de Exportação- APEX Brasil, onde estarão participando 6 empresas brasileiras, associadas a ABLA, e que 

possuem interesse em exportar produtos voltados ao setor de ornamentação e de aquariofilia.  

Para facilitar e possibilitar aos associados e membros da cadeia PET visitarem a feira de maior importância para o setor no 

mundo, a ABLA lançou um pacote de viagem a preço promocional que incluem as passagens e hospedagens.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABLA LANAÇARÁ CAMPANHA NACIONAL PARA FORTALECIMENTO DO SETOR  

 

 O presidente da ABLAQUARIOFILIA, Sr. Ricardo Dias, juntamente com a equipe técnica da ABLA, estão elaborando material 

técnico de apoio as lojas e comércios PET que desejem ingressar ou regularizar seus empreendimentos junto ao Governo Federal. 

A campanha contará com treinamento dos vendedores das distribuidoras de insumos e peixes ornamentais, onde 

disponibilizaremos as informações básicas necessárias para o ingresso e desenvolvimento legal das empresas do setor. 

  A campanha está prevista para lançamento em março, e possibilitará as empresas auxiliarem a associação através de 

apresentações de demandas para desenvolvimento de ações.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABLA FOMENTARÁ PESQUISAS CIENTIFICAS EM UNIVERSIDADES PARA AMPORO AO SETOR ATRAVÉS DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Devido a necessidade de geração de literatura cientifica para auxiliar nossos associados a desenvolverem as suas 

atividades pautados em orientações técnicas, a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA, entrou em contatos 

com instituições federais para alinhar demandas que possuímos para fomento do desenvolvimento sustentável da aquariofilia.  

As primeiras pesquisas serão iniciadas em fevereiro na Universidade Federal de Minas Gerais e trarão dados científicos 

com relação as práticas que asseguram o bem estar dos animais dentro dos aquários nos comércios. 
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PACOTE PARA VISITAÇÃO A MAIOR FEIRA DE AQUARISMOS DO MUNDO 

OPÇÕES DE AÉREO: 

AIR FRANCE 

Tarifa : USD 1528 + USD 186  taxas embarque  

Pagamento em até 4 x sem juros  nos cartões crédito  

Horários: 

IDA: 

 AF 459   L  07MAY *GRUCDG x  1900 1115                 
 AF1210  L  08MAY *CDGNUE     1245 1420                   
 AF1311 V  12MAY *NUECDG x   0700 0840                
 AF 456  V  12MAY *CDGGRU     1015 1655                   

VOLTA: 

 AF1211 V  12MAY *NUECDG x   1500 1635                   

 AF 454  V  12MAY *CDGGRU      2330 0620  

___________________________________ 

KLM- 20 lugares  

Tarifa : USD 1075 + Usd 158 taxas embarque 

Pagamento em até 4 x sem juros  nos cartões crédito   

 

 

 

Horários: 

IDA: 

KL 792   07MAY *GRUAMS X  1935 1220                 
KL1887  08MAY *AMSNUE     1630 1740     

VOLTA: 

KL1880  12MAY *NUEAMS X  0755 0915                  
KL 791   12MAY *AMSGRU    1010 1710                  



 

Informativo nº26 – Fev/2018 

 

www.ablaquariofilia.org.br																																																																																																													abla@ablaquariofilia.org.br	

- Condições e tarifas sujeitas a alterações e disponibilidade de lugares. 
- As tarifas e as taxas (segurança e de embarque ) somente estarão garantidas no ato da 
emissão, ficando sujeitas à alterações conforme determinação da cia aérea. 
- Cotação válida somente para este grupo nas datas e rotas solicitadas.(não válida para voos 
code-share). 
- A Cia aérea não tem negociação para CHD/INF 

Terrestre: 
Período: 08 a 12/05 

Base: 20 passageiros (10 duplos) 

Hotel Leonardo – 3* 

Endereço: Zufuhrstraße 22, 90443 Nürnberg, Alemanha 

Valor de 4 diárias por pessoa em Apartamento Single: EUR 513,00 – com café da manhã incluso 

Valor de diárias por pessoa em Apartamento Duplo: EUR 326,00 – café da manhã incluso 

  OBSERVAÇÃO 

No período de 11 a 12/05 acontecerá em Nuremberg a TREMPELMARKT (FLEA MARKET) 

·         O orçamento acima é somente uma tomada de preços e poderá sofrer alterações sem aviso prévio. 

·         Alteração no número de passageiros ocasionará revisão no valor dos serviços 

·         Os serviços/hotelaria citados acima não estão reservados.  / Não podemos garantir disponibilidade. 

·         A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite deste orçamento. 

A	ADESÃO	AOS	PACOTES	DEVE	SER	ENCAMINHADA	COM	OS	CONTATOS	NECESSÁRIOS	PARA	A	AGÊNCIA	ENTRAR	EM	
CONTATO	PARA:	presidencia@ablaquariofilia.org.br	 


