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ABLAQUARIOFILIA PARTICIPA DO 2º SIMPÓSIO PEIXES ORNAMENTAIS DE MINAS GERAIS
A Associação Brasileira de Lojas de AquariofiliaABLAQUARIOFILIA, participou do 2º Simpósio de Peixes
Ornamentais de Minas Gerais, realizado em Muriaé nos dias
23 e 24 de agosto de 2017. Na oportunidade estiveram
reunidos diversos especialistas e contou com massivo
número de produtores de peixes ornamentais do polo de
Muriaé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA ABLAQUARIOFILIA SE REUNE COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER, E SOLICITA FIM DO GTPON.
O presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, se reuniu com o Excelentissimo Presidente da República
Michel Temer, juntamente com a bancada parlamentar da pesca. Na oportunidade o Excelentissimo Presidente diz que
compreendeu as dificuldades enfrentadas pelo setor devido a diminuição no número de servidores, e disse que como
Secretaria da Aquicultura e Pesca- SAP, ligada a Presidência da República, o setor terá a devida atenção e políticas necessárias.
Ao conversar com o Presidente do Brasil, o Sr. Ricardo, entregou documento com o pleito da revoagação definitiva da
Guia de Trânporte de Peixes Ornamentais- GTPON, sendo que o Excelentissimo Presidente prometeu dar encaminhamento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEIRA DE AQUARISMO DO RIO GRANDE DO NORTE
Ocorrerá em Natal/RN, a Feira de Aquarismo do
Rio Grande do Norte- FEAQUARN, de 7 à 14 de
outubro, sendo um evento que tem o objetivo de
divulgar a área de aquarismo, estimulando novos
aquaristas, introduzindo mais conhecimento aos
experientes e fortalecendo a cadeia produtiva da
aquicultura ornamental e aquariofilia.
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IMPORTAÇÃO DE INVERTEBRADOS VOLTA A NORMALIDADE

A situação da importação de invertebrados está
solucionada. Ontem o o Sr. Ricardo Dias, Presidente da
ABLAQUARIOFILIA esteve no MAPA/Sede e as importações
voltarão a ser autorizadas. A Coordenação de Trânsito
Quarentena Animal- CTQA, esclareceu que os requisitos para
importação de invertebrados aquáticos havia sido
estabelecido em 2010 pelo extinto- MPA, porém não estava
registrada no sistema de informação de requisitos e
certificados da área animal (SISREC).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSESSOR TÉCNICO DA ABLAQUARIOFILIA FALA DA IMPORTAÇÃO DOS CRIATÓRIOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CONGRESSO NACIONAL

O assessor técnico da Associação
Brasileira de Lojas de Aquariofilia , Sr.
Felipe Weber, participou de audiência
pública na Câmara dos Deputados no dia
28 de setembro de 2017. A audiência tinha
por objetivo a apresentação de um projeto
de lei que delimitará quais os atores que
fazer parte da cadeia produtiva PET.
Na palestra realizada pelo Sr.
Felipe Weber, o mesmo apresentou as
dificuldades enfrentadas pela cadeia
produtiva que deseja realizar a criação de
espécies nativas no Brasil. Foi abordada
pelo mesmo também a constante
insegurança jurídica que não permite que o
setor se desenvolva.
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