
   

                 
 

 
 
 

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

 
Data: 10 de outubro de 2006 
Local: Universidade Tuiuti do Paraná – Campus Champagnat 
Horário: 18:30 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; 
Jeff Romais, bacharel em Belas Artes com especificação em Artes Visuais, Diretor de 
Produções Audiovisuais, Cinemática Produções; 
Dr. Paulo Rogério Mangini, médico veterinário, Clínica Vida Livre e Grupo Fowler; 
Drª Cristine Messias, médica veterinária, Clínica Vida Livre e Grupo Fowler; 
 
 
 
Resumo: 
 
A reunião teve início às 18:30, sendo conduzida por Danielle Kioshima Romais. Os 
participantes receberam uma cópia do Protocolo de Intenções para revisão que deverá 
ser assinado para formalizar a adesão da instituição ao Código de Conduta Voluntário.   
Danielle Romais apresentou a proposta do Protocolo de Intenções, que deverá servir 
como guia de trabalho para as instituições, pessoas e entidades que decidirem aderir ao 
Código de Conduta Voluntário. Cada um dos presentes se dispôs a revisar o protocolo e 
enviar as sugestões via email. Danielle ainda apresentou as metas a serem cumpridas 
pelo grupo até março de 2007, quando ocorrerá o evento. Essas metas estão sendo 
definidas da seguinte forma: 
 

1. Códigos de Conduta Voluntário específicos deverá ser desenvolvido e seguido pelos 
seguintes grupos:  

a. Casas Agropecuárias / Distribuidores / Criadores (Deni) / Lojas de Aquário 
b. Médicos veterinários / hospitais e clínicas veterinárias 
c. Instituições de ensino / Universidades / Pesquisa / Extensão / ONGs 
d. Instituições governamentais (IBAMA, IAP, BPFlor) 
e. Zoológicos e Aquários Públicos 
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f. Donos de animais de estimação. 
 

2. Comissão organizadora para o evento em março de 2007. O Dr. Paulo Mangini 
falou da possibilidade do Grupo Fowler participar dessa comissão. 

3. Local do evento – custos e orçamento. O auditório da Engenharia Florestal na 
UFPR foi uma sugestão de local que possivelmente não implicaria em custo com 
aluguel. Essa possibilidade será devidamente analisada. 

4. Grupo de instituições participantes – signatárias do protocolo de intenções que irão 
aderir ao CCV. Os participantes da reunião formularam uma lista de instituições 
que já demonstraram algum interesse em aderir ao CCV. Essas são: 

a. IAP 
b. CONFAUNA 
c. Grupo Fowler 
d. CGFAU / Ibama  
e. Clínica Vida Livre 
f. TNC 
g. Anclivepa 
h. UTP (cursos de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas) 
i. CRMV-PR 
j. Emater 
 

5. Planos de trabalho contendo metas e prazos. Esse tópico não foi diretamente 
tratado, pois o protocolo de intenções ainda não foi assinado. 

 
O Dr. Paulo Mangini e a Drª Cristine Messias sugeriram que fosse feito o contato com o 
Ibama no Paraná via Eunice ou Cosette. Eles indicaram também a importância de entrar 
em contato com os estabelecimentos que comercializam animais silvestres em Curitiba 
para apresentar os objetivos da iniciativa. A princípio, foi sugerido o contato com o 
Aviário São Paulo e o Petshop Pangea Zoo.  
 
Algumas pessoas, que não puderam comparecer à reunião, repassaram seus relatórios 
via email ou telefone.  
A Betti, do IAP, relatou que havia exposto o tema para a coordenação do Instituto e 
cogitou a possibilidade do tema ser incluído na Portaria do IAP sobre espécies exóticas 
invasoras. Porém, a equipe encarregada desta portaria acredita que o tema “Pets 
Invasores” seja muito específico para ser tratado em uma portaria e que isso 
possivelmente iria regulamentar uma atividade comercial, a venda de animais de 
estimação. Betti relatou também o interesse do IAP em participar da Iniciativa Pets 
fazendo distribuição de material para as regionais do Instituto. Segundo Betti, a Márcia – 
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chefe do DIBAP – colocou o IAP a disposição para financiar a re-impressão do material de 
divulgação da iniciativa (folders e posters), consolidando assim a parceria.  
A Drª Ana R. Cubas relatou que as distribuidoras de medicamento para as clínicas 
veterinárias demonstraram interesse em contribuir com a divulgação da iniciativa para os 
clínicos veterinários que atendem. Essas empresas disponibilizaram-se a distribuir 
folhetos e outros materiais junto com os catálogos e pedidos que enviam às clínicas. 
Segundo ela, a BIOCOM se dispôs a distribuir 500 folhetos e a Fortdodge se dispôs a 
distribuir 100 folhetos.  
 
 
Agradecemos a presença e o interesse de todos e aguardamos informação das demais 
atividades para atualização do plano de trabalho. A próxima reunião ficou agendada para 
o dia 30 de outubro na Universidade Tuiuti do Paraná. 
 
Igualmente pedimos a gentileza de confirmarem sua presença nas reuniões do 
grupo, para facilitar o planejamento e otimizar o repasse de informações a 
todos. 
 
Atenciosamente, 
Danielle Kioshima Romais 
Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
The Nature Conservancy – TNC 
41-2111-8768 
invasoraspets@tnc.org 

Curitiba, 14 de setembro de 2006. 

mailto:invasoraspets@tnc.org

