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INFORMATIVO ABLA
ABLA PARTICIPA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DA
CADEIA PET
A Associação Brasileira de
Lojas de Aquariofilia- ABLA, participou
em Brasília de reunião no dia
29/11/2016,
onde
apresentou
proposta do grupo de trabalho para
tratar de ações junto ao Governo
Federal para liberar o comércio de
répteis e anfíbios no Brasil.
Ficou proposto o seguinte
cronograma de reuniões, onde todos
nossos associados estão convidados
a participar:
Local:
Rio de Janeiro/RJ (12 e 13 de janeiro de 2017)
Tarefas:
a. Levantamento e construção do histórico das atividades no Brasil;
b. Levantamento de toda a legislação brasileira e internacional para comparação;
c. Construção das justificativas técnicas que respaldam a liberação da atividade;
d. Construção de Ofícios: MAPA, MMA, IBAMA e MDIC relatando a problemática;
e. Distribuição de tarefa: identificação e listagem das espécies de interesse para o
mercado PET, considerando as características biológicas das mesmas.
Local:
Tarefas:

Data:
Local:
Tarefas:

II REUNIÃO DO GT RÉPTEIS E ANFÍBIOS
Brasília/DF (08 de fevereiro de 2017)
a. Compilação da lista de espécies de interesse, por grupos;
b. Preparação de minuta de norma para amparar o comércio das espécies listadas;
c. Preparação de Nota técnica com as justificativa jurídicas e técnicas para
apresentar a demanda aos órgãos de ordenamento da atividade;
d. Preparação de Oficio aos órgãos apresentando a demanda e convidando para
reunião em Brasília para apresentação e discussão da temática;
e. Tarefa: Levantamento dos dados de mercado, como por exemplo, tipos e
quantidade de alimentos comercializadas e estimativas da população destes
animais.
III REUNIÃO DO GT RÉPTEIS E ANFÍBIOS
14 e 15 de março de 2017.
Brasília/DF
08/03:
a. Compilação dos dados de mercado; e
b. Preparação e organização da reunião e apresentação.
09/03:
c. Reunião na Câmara dos Deputados para apresentação da necessidade de
realização de uma audiência pública para tratar de forma geral do setor PET e as
normas em vigência.
10/03:
d. Reunião com os órgãos governamentais de controle para discussão da liberação
no comércio de repteis e anfíbios.
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ABLA CRIA ESTATUTARIAMENTE NOVA CATEGORIA DE ASSOCIADOS
Entendemos a importância dos pesquisadores e professores na construção do novo cenário que
desejamos buscar para aquariofilia nacional, sendo importante para tomada de decisão estar sempre
respaldados por dados científicos. Assim, criamos no novo estatuto da ABLA a figura do sócio honorário, que
podem ser indicadas por qualquer associado e que demonstre interesse efetivo em colaborar para o
aprimoramento do comércio de aquariofilia, seja na profissionalização e moralização da atividade, desde
que sua indicação seja aprovada pelo Presidente da ABLA. Os sócios honorários são isentos de mensalidade
e colaborarão com a ABLA com a entidade com a emissão de pareceres técnicos com relação às temáticas
que abordaremos junto ao governo federal.
ABLA PARTICIPA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE
Ocorreu também na sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA a reunião da
Comissão Permanente de Gestão das Bacias Hidrográficas do Nordeste. Foi relatado pelo vice-presidente da
ABLA, Sr. Ivan Oliveira, a necessidade de inclusão das espécies do nordeste na atual lista de ordenamento de
espécies de águas continentais.
Foi criada, a pedido da ABLA, a câmara temática específica para tratar o planejamento e ordenamento
da pesca ornamental da região nordeste, que é composta por cinco bacias hidrográficas. Todo o trabalho
realizado terá o respaldo de 20 pesquisadores selecionados pelos participantes da Comissão que tinham
participantes do MAPA, Ministério do Ambiente, IBAMA e cadeia produtiva.
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