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INFORMATIVO ABLA
INMETRO DECIDE PELA CONTINUIDADE DA CERTIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
EQUIPAMENTOS DA AQUARIOFILIA
No ano passado foi publicada pelo INMETRO a Portaria nº361/2015, a
qual tornou o registro de equipamentos com caráter voluntário, devido à
realidade do setor de comércio de equipamentos destinados à aquariofilia.
Porém, devido manifestações de diferentes setores da sociedade
tratando da certificação compulsória destes equipamentos, no âmbito da
Portaria INMETRO nº371/2009 e suas complementares, fomos convidados
pelo INMETRO para a AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada em 11/10/2016, e pudemos
expor nossos argumentos com relação à permanência da certificação em
caráter voluntário.
Recebemos o Ofício INMETRO nº338/2016 – Presidência, comunicando que com base em
todos os documentos apresentados, bem como a argumentação realizada pela ABLA, a Portaria
nº361/2015 permanece válida e o INMETRO não tem intenção de modificá-la. Certamente tal decisão
permitirá que o setor possa se desenvolver cada vez mais.
PRESIDENTE DA ABLA É ENTREVISTADO PELA TV
CÂMARA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Presidente da ABLA, Sr. Ricardo Dias, foi
entrevistado em 22 de dezembro de 2016, no
programa “Assembleia Legislativa Convida”,
onde foi discutida a temática de pesca e
aquicultura e o presidente apresentou o setor da
aquariofilia e a importância que o legislativo tem
em nossa atividade.
RECESSO DE FIM DE ANO
A ABLA comunica aos associados que devido ao fechamento do prédio onde a associação está
alocada, não haverá expediente entre os dias 20 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017. Para
qualquer contato necessário, ligar diretamente para o celular do Presidente.
MENSAGEM DA DIRETORIA E EQUIPE TÉCNICA
Desejamos a todos os nossos associados,
boas festas e que 2017 seja repleto de
realizações. Aproveitamos a oportunidade para
agradecer a todos os nossos associados, que
acreditam que juntos seremos mais fortes e
apoiam a nossa entidade. Certamente
avançamos muito em 2016 com a nova gestão
técnica, e em 2017 colheremos ainda mais
frutos do nosso trabalho conjunto.
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