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INFORMATIVO ABLA
ABLA PARTICIPA DA PET SOUTH AMERICA
A Associação Brasileira de Lojas de
Aquariofilia – ABLA, participou como
expositora na Pet South America, de 30
de agosto a 01 de setembro de 2016,
em São Paulo/SP. No estande, foi
simulada uma loja voltada para o setor
de aquariofilia, para apresentar o
potencial que a atividade possui na
diversificação das vendas e produtos
no comércio PET. Além disso, foi uma
oportunidade para divulgar as ações
realizadas pela ABLA em beneficio da
cadeia produtiva PET.

Sr. Antonio Ferreira, da Aquaterrário, com o presidente da ABLA Ricardo Dias, o consultor
Felipe Weber e o vice-presidente da ABLA Ivan Oliveira.

ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ABLA E A
ABINPET

O presidente da ABINPET, José Edson Galvão, com o
presidente da ABLA, Ricardo Dias.

No dia 30 de agosto de 2016, às 10 h, foi assinado o Acordo de
Cooperação Técnica entre a Associação Brasileira de Indústria de
Produtos para Animais de Estimação – ABINPET e a ABLA, no
intuito de auxiliar ambas as entidades no cumprimento dos
objetivos estatutários das mesmas. Além disso, tal acordo
proporciona as empresas Associadas a estas entidades
participarem do Projeto Setorial PET BRASIL, que é uma parceria
entre a ABINPET e a Apex-Brasil, com objetivo de auxiliar e orientar
as empresas que queiram exportar seus produtos, sejam elas
iniciantes,
já
exportadoras
ou
internacionalizadas.
Paralelamente, o Pet Brasil busca divulgar no mercado
internacional o potencial da indústria brasileira, que se alinha
cada vez mais às demandas dos principais mercados mundo
afora.

PRESIDENTE DA ABLA PARTICIPA DO CPG DA BACIA NORTE EM
BRASÍLIA/DF
A ABLA participou em Brasília/DF, na sede do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, nos dias 25 e
26 de agosto de 2016, da primeira reunião técnica do Comitê
Permanente de Gestão da Bacia Norte. Na oportunidade,
foram apresentados e aprovados os pesquisadores e técnicos
que participarão das discussões governamentais com relação
às normas de ordenamento para a região norte do país.
Foi ainda apresentado como seriam conduzidos os trabalhos
com relação à lista de espécies ameaçadas de extinção
(Portaria MMA nº445/2014), que após a reunião foi suspensa
novamente por força de decisão judicial.
Ricardo Dias com Henrique Anatole, coordenador de Recursos
Pesqueiros do IBAMA.
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