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INFORMATIVO ABLAQUARIOFILIA 
 

PRESIDENTE DA ABLA PARTICIPA DE REUNIÃO DA CÂMERA PET NO MAPA 

 

                O presidente da ABLAQUARIOFILIA participou no último 

dia 01 de março da reunião da Câmera PET no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA. Na reunião a 

pauta apresentado foi a necessidade da finalização da 

Análise de Risco de Importação- ARI para liberação da 

importação de ciprinídeos.  

                      Foi ressaltado na explanação realizada pelo Sr. 

Ricardo Dias, que já existem teses de Doutorado publicadas 

no Brasil, onde foram identificadas que as enfermidades que 

motivam a proibição já podem ser encontradas em nosso 

país, derrubando assim a justificativa de que a proibição tem 

a função de ser uma barreira sanitária ao nosso país.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE DA ABLAQUARIOFILIA SE REUNE COM SECRETARIO DA AQUICULTURA E PESCA- SEAP 

 

 O Presidente da ABLAQUARIOFILIA, se reuniu no 

ultimo dia 02 de março, com o Secretário Nacional da 

Aquicultura e Pesca, Sr. Dayvson Franklin de Souza. Na 

oportunidade o Sr. Ricardo reapresentou as demandas ao 

Secretário e a necessidade de que haja uma política pública 

especifica voltada para o setor da aquariofilia.  

  Finalizada a reunião na SEAP, o Secretário 

acompanhou o Sr. Ricardo Dias ao Ministério da Industria, 

Comercio Exterior e Serviços- MDIC, onde foram discutidas 

demandas do setor produtivo com relação ao comércio 

exterior.   

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ABLAQUARIOFILIA PARTICIPARÁ COMO EXPOSITORA NA INTERZOO NA ALEMANHA ESTE ANO. 

 

   

                     Está confirmada a participação da Associação 

Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA na Interzoo 

2018. A feira que ocorre na cidade de Nurnberg na Alemanha, 

pode ser considerada o principal evento do atividade de 

organismos aquáticos com fins de ornamentação e de 

aquariofilia. Participarão da feira as empresas associadas 

com interesse no mercado internacional.   

 A Associação preparou um pacote especial para que 

nossos associados e os amantes da aquariofilia possam 

visitar a maior feira de aquariocilia do mundo que ocorrerá de 

08 à 11 de maio de 2018, sendo que os interessados devem 

enviar mensagem para: presidencia@ablaquariofilia.org.br  
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ASSOCIADOS DEVEM PREENCHER O RELATÓRIO TECNICO FEDERAL ATÉ O DIA 31/03 

 

 
 

                   A entrega do Relatório de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(RAPP) deve ocorrer até o dia 31 de março, de forma 

online. O Ibama recomenda aos usuários evitem deixar a 

entrega para as últimas semanas. Um grande volume de 

acessos simultâneos pode sobrecarregar os sistemas. 

                        O Relatório Anual de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP), 

previsto na Lei nº 6.938/81 (§ 1º, Art. 17-C), é um  

 

instrumento de coleta de informações de interesse ambiental 

com o objetivo de colaborar com procedimentos de controle e 

fiscalização, além de subsidiar ações de gestão ambiental. 

                      Sua entrega é obrigatória para pessoas físicas e 

jurídicas que exercem atividades sujeitas à cobrança de Taxa 

de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). 

                      Conhecendo as dificuldades de nossos associados 

em realizar o relatório, a ABLAQUARIOFILIA estará lançando na 

próxima segunda-feira (12/03) uma parceria com empresa de 

consultoria especializada, que disponibilizará um produto 

promocional de auxilio técnico.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ULTIMAS VAGAS DISPONÍVEIS NA PET SOUTH AMERICA 2018 

  O Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, Sr. Ricardo Dias, reuniu-se em São Paulo com 

os dirigentes do grupo Nurnberg Messe para tratar da organização do pavilhão da aquariofilia durante a PET SOUTH 

AMERICA 2018.  Umas das novidades de 2018 será a área destinada a exposição de peixes durante a feira. 

  Interessados em participar podem contatar o Sr. Ricardo Dias através do e-mail: 

presidencia@ablaquariofilia.org.br  
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