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ABLA PROMOVE EM CONJUNTO COM NURNBERG MESSE PAVILHÃO DA 
AQUARIOFILIA 

A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA em conjunto com a Nurnberg Messe 
estará promovendo este ano durante a PET SOUTH BRASIL o pavilhão da aquariofilia, que ocorrerá 
de 15 a 17 de Agosto de 2017, das 13h às 21h, no São Paulo Expo em São Paulo/SP. Teremos oito 
associados expondo durante a feira. No evento também ocorrerão apresentações sobre a temática 
do setor de ornamentais na Arena do Conhecimento. 

   

   

 
 

SETOR DA AQUARIOFILIA ESTÁ DISPENSADO DE CONTRATAR MÉDICO 
VETERINÁRIO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Conforme tese Firmada nos Temas Repetitivos n. 616/STJ e 617/STJ: “À 
míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos 
veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um 
procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são 
atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico 
veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas 
ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à 
obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.  

 

ABLA PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR NA EXPOPAISAGISMO 2017 
De 15 à 18 de agosto de 2017, das 13 às 21hs, ocorrerá a Expo 

Paisagismo Brasil, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila 
Guilherme São Paulo - SP – Brasil).  

A Expopaisagismo Brasil nasceu da necessidade de atender à 
crescente demanda de arquitetos, paisagistas e profissionais das áreas de 
lazer por um evento que reúna soluções inovadoras, conhecimento e 
novidades do setor, agregando modernidade, sofisticação e charme a seus 
projetos. Durante a feira, a ABLA estará participando de evento com espaço e 
exposição de um lago ornamental com objetivo de chamar a atenção do 
publico da feira para a aquariofilia. 

 


