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INFORMATIVO ABLA
ABLA PARTICIPA DA REUNIÃO DA CÂMARA PET NO MAPA
O Presidente da Associação Brasileira de
Lojas de Aquariofilia – ABLA, Sr. Ricardo Dias,
participou de reunião da Câmara Temática PET no
ultimo dia 09 de fevereiro de 2017. Na reunião foi
criada um grupo para tratar o incentivo a exportação
de animais PETs com auxilio na Agência de Promoção
a Exportação – APEX Brasil. Dentro do Grupo haverá
um subgrupo sob coordenação da ABLA para tratar
especificamente da promoção a exportação de
peixes ornamentais.

ABLA REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA LEGALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE REPETEIS E
ANFÍBIOS.
No dia 08 de fevereiro de 2017, ocorreu na sede do SEBRAE Nacional reunião do grupo de trabalho
para traçar as diretrizes para liberação do comércio de repteis em enfíbios no Brasil. Estiveram presentes
também na reunião o Sr. Luiz Paulo, Presidente da Associação Brasileira de Comerciantes e Criadores de
Animais Silvestres e Exóticos – ABRASE, a gerente técnica do Grupo PETZ Mariana Pestelli e a analista técnica
responsável pelo setor de pesca e aquicultura no SEBRAE, Sra. Newman Costa.
Foram realizados inúmeros encaminhamentos, entre eles, a realização de contato com o presidente
da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente – ABEMA, para apresentação de um
modelo de legislação estadual aos estados que agora em virtude da Lei Complementar nº 140/2011 são os
responsável pelas diretrizes do comércio de repteis e anfíbios. Como modelo será adotado o modelo
negativista adotado pelo Paraná e Maranhão.

ABLA SE REÚNE COM RELATOR DO PROJETO DE LEI QUE SUSTA EFEITOS DA GTPON
O Presidente da ABLA, Sr. Ricardo Dias esteve reunido no Congresso Nacional com o Deputado Daniel
Coelho que é o relator do projeto n Comissão do Meio Ambiente. Em reunião foram apresentadas as
argumentações da importância da aprovação da matéria, visto que tal guia fere o principio da isonomia
comercial entre os Estados.
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