
ABLA PARTICIPA DA PET SOUTH AMERICA 2022

    A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA, participou de 17 
a 19 de agosto de 2022 do Pavilhão do Aquarismo. Essa área vem apresen-
tando destaque dentro da feira, onde cada vez mais a aquariofilia torna-se 
ator de relevância.
    Já iniciamos as tratativas para organizar o maior pavilhão do aquaris-
mo já existente para o ano de 2023. Mais informações através do email:
secretaria@ablaquariofilia.org.br

    No último dia 18 de agosto de 
2022, durante a Pet South América, foi 
realizada assembleia extraordinária da 
Associação Brasileira de Lojas de 
Aquariofilia - ABLA, com a presença 
dos servidores Bruno Machado Quei-
roz e Sandy Evelin Rodrigues Lima, 
queque realizaram apresentação das 
ações pautadas pela ABLA junto a Se-
cretaria de Aquicultura e Pesca - SAP, 
do Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento- MAPA.
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    Foram apresentadas pautas que nossa entidade vem acompanhando e 
cobrando do Governo Federal, como por exemplo a implementação do 
Comitê Permanente de Gestão do Uso Sustentável dos Organismos Aquáti-
cos Vivos para fins de Ornamentação e Aquariofilia - (CPG Ornamentais), 
onde serão discutidas demandas protocolizadas por nossa entidade como 
por exemplo: tamanho mínimo de captura para fins ornamentais.

    Na área da aquicultura, foi discutida a necessidade de criação de ferra-
menta técnica que permita o uso de espécies ameaçadas de extinção, para 
fins de formação de plantel e desenvolvimento de protocolos com espécies 
nativas.

    Certamente, as ações acompanhadas pela ABLA vem surtindo efeitos 
na realidade da nossa atividade.



• Ipiranga Peixes Ornamentais;
• Aquarium Group;
• World Trotter;
• Grupo Sarlo;
• Poytara;
• Onda Aquários;
• • Agape;
• Aqualandia;
• Ecoreef;
• Fazenda Submersa;
• Empório Aquático.

    A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia - Abla, em parceria com 
a NurnbergMesse organizou a primeira exposição de aquários durante o 
evento Pet South América 2022.  Agradecemos as empresas expositora e pa-
trocinadoras:

ABLA REALIZA 1ª EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIOS
DURANTE PET SOUTH AMERICA
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