Seapa apresenta ações e projetos durante a Fenacam 2018
Qua, 07 de Novembro de 2018 10:15

Começa na próxima terça-feira (14) a XV Feira Nacional do Camarão 2018 (Fenacam), em
Natal, Rio Grande do Norte. A Feira já se consolidou como o acontecimento técnico-científico e
empresarial mais importante da Aquicultura e da Carcinicultura Brasileira e Latino Americana, e
nesta edição comemora 15 anos. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Ceará
(Seapa), participará do evento divulgando as ações e projetos relacionados ao setor, como o
PSF do Camarão e o Programa de Horticultura integrado a Pisicultura. O evento terá início com
a solenidade de abertura na próxima terça-feira (13), às 19 horas, no Centro de Convenções de
Natal.

A programação da Feira se estenderá até sexta- feira (16), sempre nos horários das 08h30 às
13 horas (Simpósios Internacionais) e das 14 horas às 22 horas (Feira Internacional de
Aquicultura e Sessões Técnicas). Ela envolverá ainda as seguintes programações: (1) XV
Simpósio Internacional de Carcinicultura; (2) XII Simpósio Internacional de Aqüicultura; (3) XV
Sessões Técnicas e Científicas ('Aquicultura e Carcinicultura); (4) XV Feira Internacional de
Serviços e Produtos para Aquicultura e, o (5) XV Festival Gastronômico de Frutos do Mar. “O
maior desafio será a repetição do sucesso das edições anteriores, mantendo a tradição do
evento que melhor representa os estratégicos segmentos da carcinicultura, piscicultura e
malacocultura”, destaca o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão,
Itamar Paiva Rocha.

Durante os Simpósios Internacionais de Carcinicultura e Aquicultura serão proferidas 39
palestras, enquanto que nas seções técnicas, serão apresentados centenas de trabalhos
técnicos e científicos (oral e pôsteres), nacionais e internacionais. O foco será levar em conta
as demandas dos aquicultores/carcinicultores e dos demais congressistas, sobre as
atualizações e avanços da aqüicultura e da carcinicultura, obtidos nas diversas regiões do
Brasil e nos principais países Latino americanos e Asiáticos, que se destacam na exploração
dessas atividades, contribuindo para a atualização sobre o emprego de novas tecnologias.

A XV Feira Internacional de Serviços e Produtos para Aquicultura, que ocorrerá paralela aos
eventos da FENACAM'18, contará com cerca de 180 estandes, se constituindo numa grande
oportunidade para a realização de negócios e promoção de intercâmbios com empresas
produtoras de pós-larvas, rações e demais insumos e produtos dessas cadeias produtivas,
incluindo as indústrias que detém tecnologias, equipamentos, materiais especiais e serviços
para estes estratégicos setores. Além de palestras técnicas que serão ministradas por
especialistas de renome nacional e internacional da área apresentando novas tecnologias
aplicadas na atividade.
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Mais Informações no Site da Fenacam 2018: http://www.fenacam.com.br/
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