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MINISTRO EM EXERCÍCIO DO MDIC RECEBE PRESIDENTE DA ABLA 

O Excelentíssimo Ministro Marcos Jorge de Lima recebeu no dia 19 de janeiro de 2017 o Presidente da 

Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, Sr. Ricardo Dias. Em reunião, o Ministro de Estado em exercício 

colocou a equipe do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços à disposição para auxiliar o setor com 

medidas de desburocratização que permitam que a atividade se desenvolva de forma sustentável.  

A ABLA se comprometeu a preparar um documento com todas as demandas que possuímos tangentes ao 

comércio exterior. Assim, solicitamos aos nossos Associados que enviem sugestões para o documento até o dia 

03 de fevereiro, data na qual protocolaremos as demandas. 

 

PRESIDENTE DA ABLA SE REUNE COM O SECRETÁRIO 

DAYVSON DE SOUZA 

O Presidente da ABLA, Sr. Ricardo Dias, se reuniu em 19 

de janeiro de 2017 com o Secretário de Aquicultura e 

Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, Sr. Dayvson de Souza. A 

reunião foi agendada com o objetivo de solicitar 

atenção às diversas demandas que foram 

protocoladas neste órgão.  

Participou também da reunião o Secretário da 

Frente Parlamentar da Pesca, Sr. Flávio Bezerra, que 

sempre colabora de forma atuante no 

desenvolvimento de ações de fomento à cadeia 

produtiva de organismos aquáticos com fins de 

ornamentação e de aquariofilia. 
 

 

ABLA PARTICIPARÁ DA EXPO PAISAGISMO BRASIL 

Cresce cada vez mais a utilização dos peixes ornamentais nos lares de 

brasileiros e no mundo. Atualmente, no Brasil os peixes ornamentais ocupam a 4ª 

posição no ranking de animais de estimação, mas no mundo a quantidade de 

peixes ornamentais ultrapassa a população de cães e gatos somados. Outro fato 

relevante é que os países nos quais a população de peixes ornamentais se 

destaca, são normalmente os que apresentam elevados índices de 

desenvolvimento. 

A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia - ABLA acredita nesta 

tendência de mercado que é o aquapaisagismo, e por isso estará presente na Expo 

Paisagismo BRASIL, onde demonstrará a importância da profissionalização do 

setor através de palestras que ocorrerão durante a feira. 


