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INFORMATIVO ABLA
PRESIDENTE DA ABLA SE REUNE COM PRESIDENTE DO INMETRO
No último dia 06 de junho, o Presidente da ABLA, Sr.
Ricardo Dias, teve audiência com o Presidente do INMETRO, Sr.
Carlos Augusto de Azevedo, para tratar assuntos referentes à
Portaria INMETRO nº361/2015 onde colocamos a necessidade de
que sejam dadas as devidas providências administrativas com
relação às autuações realizadas anteriormente a publicação da
citada portaria. Todos os associados foram informados essa
semana por e-mail que o prazo para o envio a ABLA de possíveis
autuações é até o dia 23 de junho de 2017.

ABLA MOVERÁ AÇÃO JUDICIAL PARA PRIORIZAÇÃO DAS CARGAS VIVAS NOS
AEROPORTOS
A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA, contratou escritório o
escritório de Advocacia Sampaio & Romão Advogados Associados para elaborar
ação judicial devido ao grande número de perdas durante o processo de
importação de organismosa aquáticos com fins de ornamentação e de
aquariofilia. O escritório também orientará, juntamente com a Assesoria técnica
da ABLA, os associados com relação a possiveis autuações.

PRESIDENTE DA ABLA SE REUNE COM O COORDENADOR DE
RECURSOS PESQUEIROS DO IBAMA
O presidente da ABLA, Sr. Ricardo Dias, se reunião na sede do IBAMA
em Brasília com o Coordenador de Recursos Pesqueiros, Sr. Henrique
Anatole Cardoso Ramos. Foram tratados inúmeros assuntos de
interesse do setor produtivo, sendo solicitada priorização nas
seguintes demandas: revisão da instrução normativa de organismos
aquáticos marinhos, liberação do comércio do coral sol, revogação
da GTPON e atualização das atividades disponíveis para
enquadramento no Cadastro Tecnico Federal- CTF. Foi firmado
também acordo para campanha de concientização dos hobystas que
será vinculada com as marcas da ABLA e do IBAMA nas páginas web
de ambos.

ABLA PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO
CONGRESSO NACIONAL
O presidente da ABLA, Sr. Ricardo Dias, solicitou a
parlamentares a realização de audiência pública com a
participação dos órgãos no executivo (Ministério do Meio
Ambiente e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços- MDIC e IBAMA) para tratar das inúmeras
demandas do setor produtivo de organismos aquáticos
com fins de ornamentação e de aquariofilia. Esta audiência
será uma oportunidade de dialogo do setor produtivo com
os órgãos de controle e deverá ocorrer em data a ser
agendada no mês de agosto.
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