
 
 
 

REUNIÃO SOBRE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO INVASORES 
COMO AMEAÇA À BIODIVERSIDADE 

 
Data: 09 de agosto de 2006 
Local: Universidade Tuiuti do Paraná – Campus Champagnat – Rua Marcelino 
Champagnat, 505, Sala 13 Bloco 2 – Mercês 
Horário: 18:30 horas 
Número de Participantes: Compareceram a reunião 7 dos 11 signatários do 
termo voluntário de adesão à iniciativa. Esses foram: 
Professora Neide M. Tanaka, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Tuiuti; 
Professora Elza M.G. Ciffoni, professora do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Tuiuti; 
Paulo Rogério Mangini, médico veterinário da Clínica Vida Livre em Curitiba; 
Paulo Luciano Silva, biólogo, Emater; 
Ana Regina Cubas, médica veterinária; 
Letícia Koproski, médica veterinária – UFPR; 
Cristine Messias, médica veterinária – Clínica Vida Livre em Curitiba; 
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; 
 
Além desses, estavam presentes alunos do curso de Ciências Biológicas do 4º e 
5º períodos noturno da Universidade Tuiuti do Paraná. A lista de presença 
encontra-se em anexo. 
 
 
Resumo: 
A reunião teve início às 18:45, com uma breve explicação de Danielle Kioshima 
Romais sobre o que foi feito desde o início do projeto. Sílvia Ziller colocou em 
pauta a necessidade de se desenvolver um código de conduta voluntário que 
fosse assinado pelos proprietários de estabelecimentos que comercializam 
animais de estimação, médicos veterinários e outros ramos do setor relacionados 
ao comércio e criação de animais exóticos. Ela utilizou exemplos de códigos de 
conduta para esse setor criados em outros países. Foi proposto pelos demais 
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participantes que a TNC fizesse a tradução do material apresentado para as 
Bahamas a fim de usá-lo como base para o desenvolvimento do código de 
conduta próprio para a Iniciativa. Os participantes decidiram que seriam 
necessários códigos de conduta específicos para casa ramo do setor relacionado 
com o comércio de animais de estimação.  
 
Além do desenvolvimento de um código de conduta, os participantes 
estabeleceram atividades importantes a serem realizadas dentro de um curto 
período de tempo, dando assim continuidade ao projeto. Foram estipuladas 
também alguns prazos bem como os executores de casa atividade sugerida.  
 
Os alunos do curso de Ciências Biológicas também tiveram participação durante a 
reunião, sugerindo atividades e colocando-se a disposição para o 
desenvolvimento das mesmas.  
 
As atividades que serão desenvolvidas, os nomes dos responsáveis pela execução 
e o prazo estipulado para tal encontram-se na planilha em anexo. 
 
Ao final da reunião, foi decidido que haveriam duas outras reuniões durante o 
mês de setembro para definir o código de conduta voluntário para 
estabelecimentos. As próximas reuniões seriam tentativamente nos dias 04 e 18 
de setembro às 18:30. O local ainda será definido, havendo possibilidade de ser 
novamente na Universidade Tuiuti do Paraná, campus Champagnat. 
 
 
Atenciosamente, 
Danielle Kioshima Romais 
Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
The Nature Conservancy – TNC 
41-2111-8768 
invasoraspets@tnc.org 
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