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INFORMATIVO ABLA 
 

ABLA PROMOVE EM CONJUNTO COM NURNBERG MESSE PAVALHÃO DA AQUARIOFILIA 

A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA em conjunto com a Nurnberg Messe 

promoveu na PET SOUTH BRASIL o pavilhão da aquariofilia, que ocorreu de 15 a 17 de Agosto de 2017, 

no São Paulo Expo em São Paulo/SP. O pavilhão foi considerado um sucesso pelos expositores e pelos 

visitantes que tiveram a possibilidade de ao visitar a PET SOUTH AMERICA conhecer o potencial da 

atividade de comércio de insumos e peixes ornamentais no Brasil. Já foram iniciadas as tratativas 

junto a Nurnberg Messe para a realização do pavilhão da aquariofilia em 2018, com área ampliada e 

posicionamento de destaque. Solicitamos às empresas que desejarem participar em 2018 que 

entrem em contato com a presidência da ABLAquariofilia.  

Na Pet South America 2017, ocorreu mais uma inovação no “Pavilhão do Aquarismo”, onde foi 

disponibilizado sem custos aos produtores um espaço para os produtores de Muriaé e região no 

estande da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, para exposição dos peixes produzidos em 

Minas Gerais e que estiveram presentes no evento com apoio do SEBRAE. 

  

   

   

 
 



Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia Informativo nº18 – Setembro/2017 

 

www.ablaquariofilia.com.br                                                                                                             abla@ablaquariofilia.com.br 

ABLA PARTICIPA DA EXPO PAISAGISMO 
A ABLA participou com a Associação Brasileira de 

Criadores de Nishikigoi da Expo Paisagismo 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. 

 

 

ABLA RECEBE SECRETÁRIO DE 

AQUICULTURA E PESCA NA PET SOUTH 

AMERICA 

O Sr. Ricardo Dias, Presidente da 

ABLAquariofilia, recebeu durante a PET 

SOUTH AMERICA o Sr. Dayvson Franklin 

de Souza, Secretário de Aquicultura e 

Pesca, onde foi realizada uma reunião 

com empresário do setor de 

organismos aquáticos com fins de 

ornamentação e de aquariofilia. Na 

reunião foram apresentadas as 

principais demandas do setor 

produtivo e o potencial da atividade de 

aquariofilia no Brasil. 

 

 

 


