
   

                 
 

 
 
 

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

 
Data: 04 de setembro de 2006 
Local: Conselho Regional de Medicina Veterinária 
Horário: 18:30 horas 
Número de Participantes:  
Professora Elza M.G.Ciffoni, Médica Veterinária, Professora do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Tuiuti; 
Paulo Luciano Silva, Biólogo, Emater; 
Ana Regina Cubas, Médica Veterinária; PUC 
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; 
Sílvia Renate Ziller, Engenheira Florestal, coordenadora do Programa de Espécies 
Exóticas Invasoras para a América do Sul – TNC e Diretora Executiva do Instituto Hórus 
de Desenvolvimento e Conservação Ambiental; 
Rafael Dudeque Zenni, Engenheiro Florestal, 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; 
Leandro Ângelo, Biólogo, M.Sc. em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pesquisador do 
GIA. 
 
 
Resumo: 
A reunião teve início oficialmente às 18:45. Danielle Kioshima Romais entregou aos 
participantes exemplares da 20ª edição da revista do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Paraná, onde foi publicado um artigo sobre Invasões Biológicas 
mencionando a Iniciativa Pets. Os participantes receberam uma cópia do esboço do 
Código de Conduta Voluntário para discussão. Ficou decidido que cada um leria o 
material e enviaria comentários para a Danielle Romais via email até o dia 13 de 
setembro, para que as sugestões pudessem ser incorporadas para discussão na próxima 
reunião.  
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Cada participante presente na reunião relatou o andamento das atividades a que tinham 
sido designados. 
 
Após o breve relato das atividades, foram discutidos os temas a serem abordados 
durante o evento pré-agendado tentativamente para a segunda semana de março de 
2007. Foi decidido que: 
 

• O local ainda deve ser definido. Existe a possibilidade de ser na UTP, no Salão dos 
Atos – Barigui, ou no Estação Convention Center. A TNC se dispôs a verificar 
outros locais possíveis além de verificar a viabilidade dos locais já mencionados e 
irá reportar os resultados da busca na próxima reunião do grupo.  

• O evento acontecerá em 2 dias, sendo o primeiro dia voltado para temas técnicos 
e o segundo, dedicado à apresentação de trabalhos científicos e pôsteres. 

• O primeiro dia será dividido da seguinte forma: 
MANHÃ: Palestra de abertura (conceitos e definições), explicação dos objetivos do 
evento, explicação sobre o código de conduta, palestras (Cosette, André Debert, 
Alex Bager, pessoa que passou informação do Betta, entre outros possíveis).  
TARDE: Divisão em 4 grupos específicos [Clínicos Veterinários; Criadores – 
Comerciantes – Casas Agropecuárias; Instituições de Ensino – Pesquisa – 
Extensão; Agências do Governo (Ibama, IAP, Bombeiros, Guarda Florestal, 
Ministério Público, MMA)]. 

• No segundo dia, o evento estará aberto para apresentações de painéis e 
apresentações orais de trabalhos científicos.  
 

RESUMO DAS ATIVIDADES JÁ CONCLUÍDAS E RELATADAS DURANTE A REUNIÃO: 
O biólogo Paulo Luciano Silva relatou que havia feito contato com a coordenação do 
Parque Castelo Branco sobre o evento “I Paraná Orgânico” que acontecerá em dezembro. 
Ele explicou a iniciativa para os organizadores do evento e solicitou a possibilidade de 
divulgação da mesma. A organização do evento concordou com a proposta apresentada, 
garantindo a distribuição do material informativo da iniciativa. Paulo Luciano se dispôs a 
verificar junto à Emater se existe a possibilidade de dividirmos o estande para divulgação 
e distribuição de material.  
 
A professora Elza M.G. Ciffoni informou que haverá o I Encontro Paranaense de Produção 
Animal na Agroecologia para técnicos de Medicina Veterinária, Emater e outras 
instituições interessadas no tema a ser realizado no Parque Castelo Branco nos dia 30 de 
novembro e 01 de dezembro. Ela então requisitou 250 folders da Iniciativa Pets e 250 
folders da Iniciativa de Plantas Ornamentais para distribuição e divulgação no evento.  
A professora Elza M.G. Ciffoni relatou ter feito contato com ANCLIVEPA (Associação 
Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais), informando-os sobre a iniciativa 
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e mencionando sobre o código de conduta. O presidente da associação, Dr. Jorge Luiz 
Schemiko, demonstrou interesse na participação da ANCLIVEPA na iniciativa. Segundo 
Professora Elza, o interesse pode levar à assinatura do código de conduta voluntário por 
parte da associação. Ela indicou que fará segundo contato, apresentando o código de 
conduta e solicitando a logo da associação uma vez que a mesma oficialmente aceitar a 
participação. Em contato por telefone, a professora Elza sugeriu que o Dr. Jorge fosse 
convidado a participar da próxima reunião do grupo. A Professora Elza M. G. Ciffoni 
informou que não foi possível a distribuição do material durante o Congresso de SPZ em 
agosto. Segundo ela, aproximadamente 100 dos 300 folders destinados ao Congresso 
foram distribuídos em outros eventos nos quais foi palestrante (evento na UFPR) e outro 
tanto será entregue à ANCLIVEPA para distribuição nas clínicas credenciadas à 
associação uma vez que a mesma concorde em colaborar com a iniciativa. Os demais 
folders que sobrarem serão utilizados no I Encontro Paranaense de Produção Animal na 
Agroecologia.  
 
Danielle Kioshima Romais informou que obteve uma lista das universidades de Medicina 
Veterinária no estado do Paraná. Informou da dificuldade em conseguir informações 
sobre instituições de ensino que oferecem o curso de Ciências Biológicas através do 
Conselho Federal de Biologia. Segundo a professora Dr ª Juliana Quadros, todas as 
instituições de ensino superior em Curitiba oferecem o curso. Porém, ela não pôde 
informar quais instituições tem âmbito estadual ou federal. Danielle também informou 
que o conteúdo dos banners a serem fabricados para exposição no Museu de História 
Natural do Capão da Imbuia e no Zoológico de Curitiba está sendo preparado na TNC e 
que os alunos da Universidade Tuiuti que haviam demonstrado interesse em ajudar na 
reunião anterior não se dispuseram a fazê-lo.  
A quantidade de 100 folders e 50 posters do projeto foram enviados para a Coordenação 
Geral de Fauna do IBAMA em Brasília para divulgação e distribuição nas demais 
superintendências. O Biólogo André Deberdt está representando o IBAMA DF na parceria. 
 
A Drª Ana R. Cubas informou que havia entrado em contato com os distribuidores de 
medicamentos veterinários e indicou o interesse desses em inserir informação explicativa 
e de divulgação no material enviado a clínicas veterinárias e outros estabelecimentos que 
comercializam medicamentos veterinários. Ela ficou responsável por se informar quanto 
à quantidade necessária de material a ser enviada aos distribuidores. 
 
Jeff Romais (Cinemática Produções) colocou-se a disposição para produção da arte para 
o banner como parte da iniciativa.  
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O biólogo Leandro Ângelo se dispôs a consultar os encarregados do Grupo Integrado de 
Aqüicultura e Estudos Ambientais – GIA, averiguando a possibilidade de inserir sua 
logomarca nos documentos relacionados à iniciativa, indicando assim uma parceria.  
 
Observamos que o ritmo de distribuição do material educativo é intenso, o que é muito 
positivo. Possivelmente será necessário imprimir um número maior de folders para 
distribuição nas casas agropecuárias, sendo este um tema a discutir na próxima reunião 
no sentido de verificar a possibilidade dos participantes em compartirem os referidos 
custos. 
 
Agradecemos a presença e o interesse de todos e aguardamos informação das demais 
atividades para atualização do plano de trabalho. A próxima reunião ficou primeiramente 
agendada para o dia 19 de setembro na sede do CRMV-PR; porém, devido à falta de 
disponibilidade do local nessa data, adiamos a reunião para o dia 28 de setembro às 18 
horas. Favor enviar informação até o dia 20 de setembro para invasoraspets@tnc.org ou 
pelo telefone 2111-8768. 
 
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 
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