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INFORMATIVO ABLA
ABLA PARTICIPA DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO

EXTERIOR E SERVIÇOS
O Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia - ABLA, participou no

último dia  17  de  novembro  de  2016,  de  reunião  no  Ministério  da  Indústria,  Comércio
Exterior e Serviços -MEDCS, onde foi exposta o Plano de Desenvolvimento do Setor PET.

O  Objetivo  desse  evento  foi  aproveitar  o
Fórum  existente  no  MEDCS  sob  o  título
“Conversando com a Indústria” e discutir o setor
Pet  como  um  Todo,  com  diagnostico  dos
principais  problemas  e  indicação  de  soluções,
tendo desta forma auxílio do MEDCS, junto aos
demais  órgãos  de  Governo,  para  ajudar  no
Desenvolvimento do Setor Pet para os próximos
05 anos. Foram expostas as dificuldades do setor
das  demandas  apresentadas  ao  Ministério  do
Meio Ambiente e ao IBAMA, e da importância do
MEDCS auxiliar o diálogo com estes órgãos para
possibilitar o desenvolvimento da indústria. 

ABLA PARTICIPA DE REUNIÕES NO CONGRESSO NACIONAL SOBRE AS
DIFICULDADES QUE A GTPON TRAZ AO MERCADO NACIONAL

O Sr.  Ricardo  Dias  esteve  reunido  em  Brasília/DF  com  a  equipe  do  Deputado
Federal Cleber Verde (PRB/MA), para tratar sobre o projeto de Decreto Legislativo que
susta artigos de atos normativos do executivo, que tratam da obrigatoriedade da emissão
da Guia de Trânsito de Peixes Ornamentais  -  GTPON. Foi  solicitado que o Deputado
auxilie  na  tramitação  do  Decreto  que  impacta  diretamente  o  comércio  de  peixes
ornamentais no Brasil e trava o desenvolvimento da atividade.

Reuniu-se  ainda  com  o  assessor  do
Excelentíssimo  Deputado  Daniel  Coelho
(PSDB/PE),  que ora está  designado como
relator da proposta que tramite da Comissão
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável  do  Congresso  Nacional.  Na
conversa  foi  solicitado  que  excelentíssimo
Deputado auxilie o setor, dando prioridade a
este importante projeto. Ainda em novembro
o Sr. Ricardo retonará para outras reuniões
no Congresso Nacional.
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ABLA PARTICIPA DA REUNIÃO DA CÂMARA DA AQUICULTURA EM BRASILIA/DF

O Presidente da ABLA participou em Brasília, no último dia 09 de novembro de
2016 da Câmara Setorial da Aquicultura. Na presente reunião foi lançado aos membros o
Programa  Agro+,  que  tem  principalmente  três  objetivos:  transparência  e  parcerias,
melhoria do processo regulatório e  normas técnicas e facilitação do comércio  exterior.
Entre as medidas está o fim da reinspeção em portos e carregamentos vindos de unidades
com Serviço de Inspeção Federal (SIF); a revisão de regras de certificação fitossanitárias;
e o aceite de laudos digitais também em espanhol e inglês.
Com  certeza  tal  programa  trará  inúmeros  benefícios  ao  setor  de  PET  FOOD  que
comercializa produtos de outros países, pois muitos documentos passarão a ser validados
pelo Governo Brasileiro sem a atual burocracia imposta.
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