
   

         
 

Curitiba,02 de março de 2007. 

 
 

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

 
Data: 01 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. 
Jorge Michel Mouchbahani, proprietário, Pet Shop Bicho Locko; 
Drª Fernanda Zeni, médica veterinária, CRMV-PR. 
 
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. Convidados para os Grupos de Trabalho: 
Cada um dos participantes da reunião informou como estavam as confirmações de 
participação para os 7 grupos de trabalho.  
Grupo 01 – Zoológicos: Beto, do Mundo Selvagem Parque de Natureza, enviou o convite 
para o grupo de trabalho de zoológicos para: Manoel Javorouski, do Zoológico de 
Curitiba; José Eduardo Peixoto, da Sociedade Paulista de Zoológicos e para o Dr. Zalmir 
Cubas, da Itaipu Binacional. Desses, estão confirmadas as presenças de Manoel 
Javorouski e Lucienne Pop do Zôo de Curitiba. Os demais não confirmaram presença 
devido à dificuldade em se financiar estadia e passagens. Devido a possível dificuldade 
em se confirmar pelo menos 5 participantes do grupo de zoológicos, foi sugerido que 
este grupo fosse agrupado com o grupo de criadores. 
Grupo 02 – Criadores: Romanetto demonstrou interesse em participar do evento, e 
perguntou se poderia inclusive participar da mesa redonda. Como ele é o único criador 
de Trachemys dorbigni credenciado no Ibama, todos os presentes concordaram com sua 
participação. É necessária a confirmação dos demais participantes deste grupo de 
trabalho. 
Grupo 03 – Comerciantes: Jorge irá convidar os proprietários de casas agropecuárias e 
pet shops para o grupo de trabalho. 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. Beto sugeriu contato com lojas de 
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aquário de peixes ornamentais, pois essas também comercializam tigres-d’água entre 
outras espécies aquáticas.  
Grupo 04 – Ensino e Pesquisa: A professora Drª Juliana Quadros, coordenadora do curso 
de Ciências Biológicas da Universidade Tuiuti do Paraná, a princípio, irá facilitar o grupo 
referente às Instituições de Ensino e Pesquisa. Outras instituições de ensino deverão ser 
convidadas a participar do grupo. 
Grupo 05 – Profissionais de Instituições Governamentais: Foram convidados 
representantes das seguintes instituições: 1 do IAP, 2 do Ibama, 1 da SEMA, 1 da SMMA, 
2 do BPFlor, 1 da Polícia Federal, 1 da Emater, 1 da Secretaria da Agricultura. Desses, 
apenas 2 do Ibama confirmaram presença até o momento. 
Grupo 06 – ONGs: Foram convidados representantes da SPVS, Associação Mata Ciliar, 
Grupo de Proteção Animal Quatro Patas e Mater Natura. Serão convidados ainda 
representantes da Fundação Boticário, The Nature Conservancy e outras associações 
relacionadas à proteção animal. Se os demais participantes do grupo tiverem sugestões 
de outras instituições não governamentais a serem convidadas, favor trazer para a 
próxima reunião. 
Grupo 07 – Serviços Veterinários: Deverão ser convidados a participar do grupo de 
trabalho: Dr. Paulo Prado, Dr. Paulo Xavier, Dr. Alexandre Cantor, Drª Francis Cherobin. 
A Clínica Vida Livre entrará em contato com outros médicos veterinários que trabalhem 
diretamente com animais silvestres, porém, os convites não deverão ser restritos a esse 
público.  
O CRMV-PR confirmou a presença do Dr. Masaru Sugai, apresentando uma palestra sobre 
Responsabilidade Técnica durante a mesa redonda. Além disso, ficou confirmado o apoio 
do CRMV-PR para envio de convites aos responsáveis técnicos das casas agropecuárias 
cadastradas no conselho.  
Beto irá colocar o tema do evento em seu programa de TV “Pesca e Prosa” que vai ao ar 
nos seguintes canais: Net, Transamérica, Século 21). Ele sugeriu que fossem feitos 
contatos com estações de rádio para agendar entrevistas durante o evento ou durante a 
semana que antecede o evento. Jorge tem contatos na TV Educativa, e agendou uma 
reunião na quarta-feira, dia 07/03, para possível entrevista sobre o tema do evento. 
 
 
 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 6 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 


