
   

         
 

 
 

ATA DA REUNIÃO SOBRE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
INVASORES COMO AMEAÇA À BIODIVERSIDADE 

 
Data: 06 de março de 2007 
Local: Ibama – Rua General Carneiro, 481 – Centro. 
Horário: 8:30 horas 
Número de Participantes:  
Danielle Kioshima Romais, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade 
Tuiuti do Paraná e estagiária do Programa de Espécies Exóticas Invasoras para a América 
do Sul – TNC; 
Luiz Roberto Francisco, biólogo, Mundo Selvagem;  
Drª Cristine Messias, médica veterinária, Clínica Vida Livre; 
Eunice Lislaine Chrestenzen de Souza, bióloga, Ibama-PR. 
Ricardo Romanetto, criador, Reserva Romanetto. 
Drª Sílvia R. Ziller, engenheira florestal, coordenadora do Programa de Espécies Exóticas 
Invasoras para a América do Sul – TNC; 
Dennis N.M. Patrocínio, IAP; 
Dr. Paulo R. Mangini, médico veterinário, Clínica Vida Livre; 
Deni Schwartz Filho, biólogo, Comfauna; 
Márcia H. Albuquerque, médica veterinária, Clínica Vida Livre. 
 
 
Resumo: 
A reunião teve início às 8:30, sendo conduzida por Danielle Kioshima Romais.  
Esta reunião foi voltada principalmente à organização do evento em março de 2007.  
Os assuntos em pauta para essa reunião foram: 
 
 
1. Apoio Financeiro para passagem e estadia: 
 
A Renctas se mostrou interessada em participar do evento, enviando uma representante 
para falar durante a mesa redonda sobre o tráfico de animais silvestres como forma de 
introdução de espécies invasoras. A Renctas perguntou sobre a possibilidade de alguém 
do grupo arcar com as despesas de viagem e estadia para esta representante.  
Esta questão foi levada ao grupo durante a reunião para que todos decidissem se a 
presença da Renctas era realmente necessária. Sílvia Ziller explicou que a TNC através 
do Programa de Espécies Exóticas Invasoras para a América do Sul disponibilizaria 
recursos para financiar as despesas de estadia e viagem para a Renctas. Todos os 
participantes da reunião concordaram com a participação da Renctas.  
Ricardo Romanetto da Reserva Romanetto se dispôs a trazer um representante do CETAS 
de Tietê-SP. Ele entrará em contato confirmando a presença desta pessoa.  
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2. Confirmações dos grupos de trabalho:  
Grupo 01 – Zoológicos: Beto, do Mundo Selvagem Parque de Natureza, informou que 
ainda não obteve novas confirmações de presença além dos representantes do Zoológico 
de Curitiba. Há interesse na participação de Zalmir da Itaipu Binacional e Mário Borges 
do Zoológico de São Paulo; porém, esses dependem de apoio para custear estadia e 
passagens. Em havendo interesse de algum integrante do grupo de disponibilizar 
recursos para tal, podemos confirmar as presenças.  
Grupo 02 – Criadores: Até o momento, temos a confirmação de participação da Reserva 
Romanetto e Comfauna. Se não houver outros participantes, cogitamos a possibilidade 
de juntar os grupos de zoológicos e o de criadores. 
Grupo 03 – Comerciantes: É necessária a confirmação dos participantes deste 
grupo. O contato com o Pangea e Aviário São Paulo serão feitos através da Clínica Vida 
Livre. Se outros participantes do grupo tiverem contato com outras casas agropecuárias, 
podem também convidar algum representante.  
Grupo 04 – Ensino e Pesquisa: O moderador do grupo será Leandro Ângelo do GIA. 
Apenas confirmou presença a Professora Drª Juliana Quadros da Universidade Tuiuti do 
Paraná. É necessária a confirmação dos participantes deste grupo.  
Grupo 05 – Profissionais de Instituições Governamentais: Não houve confirmação dos 
convidados para esse grupo, além dos já confirmados previamente. Dennis do IAP irá 
verificar quem representará a instituição no evento. 
Grupo 06 – ONGs: Estão confirmadas as presenças da TNC, Instituto Hórus, SPVS, SOS 
Bicho e Associação do Amigo Animal.  
Grupo 07 – Serviços Veterinários: Estão confirmadas as participações do Dr Roberto 
Lange da Clínica Santa Mônica e da Drª Graziela Soresini do Cetas da PUC.  
 
3. Logomarcas e impressão de pôsteres: Para agilizar a divulgação do evento, 30 
pôsteres coloridos foram impressos sem as logomarcas do Mundo Selvagem e Bicho 
Locko. Os demais pôsteres serão impressos assim que as logomarcas forem inseridas.  
 
4. Apoio SMMA: Conseguimos entregar a carta de solicitação de apoio ao chefe de 
gabinete do secretário municipal de meio ambiente, Sr Flávio José de Freitas Filho. Existe 
uma possibilidade de que a Prefeitura de Curitiba contribua com a impressão de banners 
para o evento.  
 
5. Camisetas: Jorge repassou os valores de camisetas da Malwee. PMG: R$12,31 cada / 
GG: R$13,40 cada. O Centro Acadêmico de Biologia da UTP se dispôs a vender as 
camisetas durante o evento, porém não podem financiar a compra das mesmas.  
Sobre a arte da camiseta: foi decidido retirar o texto “Animais Exóticos Invasores” 
deixando apenas “ Não solte seu animal de estimação na natureza”.  
 
6. Assessoria de Imprensa – TNC: O grupo responsável pela assessoria de imprensa da 
TNC se dispôs a fazer a divulgação do evento para a imprensa. Em anexo segue o press 
release do evento e também um cronograma da divulgação antes e depois do evento.  
No dia 09 de março, Danielle, Jorge e Jeff foram até a Rede TV Educativa para agendar 
algum tipo de divulgação sobre o evento. 
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Para os próximos anos, foi sugerido que o evento seja realizado em conjunto com os 
Congressos de Zoológicos realizados pela Sociedade Brasileira de Zoológicos. 
 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 14 de março de 2007 às 8:30 na 
sede do Ibama, à rua General Carneiro, 481 – Centro. Favor confirmar sua 
presença.  
 
Atenciosamente, 
Danielle Kioshima Romais 
Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
The Nature Conservancy – TNC 
41-2111-8768 
invasoraspets@tnc.org 
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