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ABLA PROMOVE EM CONJUNTO COM NURNBERG MESSE PAVILHÃO DA AQUARIOFILIA 
A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia – ABLA em conjunto com a Nurnberg Messe estará 

promovendo este ano durante o PET SOUTH AMERICA o pavilhão da aquariofilia, que ocorrerá de 15 a 17 de 

agosto de 2017, das 13h às 21 h, no São Paulo Expo em São Paulo/SP. Até o presente momento teremos 

nove associados expondo durante a feira. 

   

   

 
  

ABLA PROMOVE AGENDA EM BRASÍLIA 
O presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia – ABLA, Sr. Ricardo Dias, estará 

juntamente com o assessor técnico de 5 a 9 de junho de 2017 tratando de assuntos de interesse da 

Associação.  Alguns assuntos que serão tratados durante a visita técnica é a criação de um programa em 

conjunto com o INMETRO para certificar as lojas de aquariofilia que utilizam boas práticas de aquarismo. 

 Será realizada tambén reunião com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente 

– ABEMA, para tratar com relação ao apoio dos órgãos estaduais do meio ambiente a liberação do comércio 

de répteis e anfíbios. Caso algum associado tenha alguma pauta para tratar em Brasília, por favor enviar e-

mail para abla@ablaquariofilia.com.br. 

ABLA AUXILIA NO REGULATÓRIO DAS EMPRESAS 
Com intuito de orientar as empresas para atuarem na legalidade, solicitamos a todos os nossos 

associados que enviem cópia do Registro Geral da Atividade Pesqueira- RGP e do Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras- CTF. Enviar para: abla@ablaquariofilia.com.br 

ABLA PARTICIPA DA CÂMERA SETORIAL PET DO 

MAPA 
O presidente da Associação Brasileira de 

Lojas de Aquariofilia- ABLA, Sr. Ricardo Dias, 

participou da reunião da Câmera Setorial PET, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- 

MAPA em Recife no ultimo dia 05 de maio. Foi 

aprovado o envio de um Oficio para a Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente- 

ABEMA pelo MAPA solicitando apoio para liberação e 

formalização deste comércio no Brasil.  

 


