
   

         
 

 
 

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

 
Data: 14 de fevereiro de 2007 
Local: Anfiteatro do Hospital Veterinário da UFPR – Rua dos Funcionários 1540 - Juvevê 
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; 
Professor Rogério Ribas Lange, médico veterinário, Grupo Fowler. 
Jorge Michel Mouchbahani, proprietário de petshop, Petshop Bicho Locko; 
Deni L. Schwartz Filho, biólogo e criador de animais silvestres, COMFAUNA; 
Drª Cristine Messias, médica veterinária, Clínica Vida Livre; 
Rafael Dudeque Zenni, engenheiro florestal, Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
para a América do Sul – TNC; 
Dr. Paulo Rogério Mangini, médico veterinário, Clínica Vida Livre. 
 
Resumo: 
A reunião teve início às 18:30, sendo conduzida por Danielle Kioshima Romais.  
Esta reunião foi voltada principalmente à organização do evento em março de 2007. 
Todos os participantes confirmaram o recebimento do convite para o evento, e cada um 
se responsabilizou por encaminhar o mesmo para seus contatos. Até o dia da reunião 
havia apenas 1 pré-inscrição feita. É preciso que todos divulguem o I Encontro sobre 
Animais de Estimação Invasores para que o mesmo tenha sucesso. Márcia do Grupo 
Fowler manterá uma lista dos inscritos e enviará a mesma para Danielle. 
A professora Elza Ciffoni esteve em reunião com o presidente do Sindicato dos Médicos 
Veterinários, Dr. César Amin Pasqualin, que se comprometeu a fornecer R$ 250,00 como 
apoio para impressão de posters e convites para o evento. A pedido do SINDIVET, foi 
enviada uma solicitação formal para o apoio. O montante doado pela instituição deverá 
ser depositado na conta bancária do Grupo Fowler, que também está sendo utilizada 
para o recebimento de pagamento das inscrições.  
Os participantes da reunião concordaram em enviar convites impressos e posters às 
casas agropecuárias e petshops, clínicas veterinárias, zoológicos e outras instituições que 
se achar necessário. Jeff Romais estará providenciando a impressão desse material.  
Danielle Romais deverá montar uma planilha contendo todos os custos do evento para 
que os demais participantes saibam o que precisa de contribuição. Se por acaso não 
conseguirmos outro tipo de apoio financeiro para o evento, os participantes 
provavelmente terão que dividir esses custos para a realização do evento.  
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A Clínica Vida Livre entrará em contato com os estabelecimentos Aviário São Paulo e 
Pangea Zôo para divulgar o evento, e garantir a presença de ao menos um representante 
de cada um.  
Por sugestão de Márcia (Grupo Fowler), o coffee break será da seguinte forma: 
encomendaremos 2 kits festa da Confeitaria Favo e Mel por R$ 150,00 cada kit. Por ser 
um kit de aniversário, podemos solicitar que se substituam alguns itens que não serão 
usados como bolo, velas e balões, por mais salgadinhos, docinhos e refrigerantes.  
Danielle verificará com Mauro Britto (IAP) sobre a possibilidade do Instituto fornecer 
pastas, blocos de anotação e canetas para distribuição aos participantes do evento. Sílvia 
Ziller sugeriu que a venda das camisetas fosse feita por alguém com experiência nisso, e 
ficou de falar com Magno Segalla.  
Os certificados do evento serão fornecidos pelo Grupo Fowler. O papel utilizado pode ser: 
verge, granito ou reciclato a uma gramatura de 120. O papel e a tinta utilizada para 
impressão não serão fornecidas pelo Grupo Fowler e deverá entrar na planilha de custos 
para o evento. O Grupo Fowler irá fornecer os crachás de identificação para o evento.  
As pessoas que estarão fazendo a parte de apoio na secretaria do evento, vendo 
inscrições e certificados a princípio são: Helber (sugestão de Márcia), Rodrigo Chaves 
(Instituto Hórus) e Vinícius (TNC). A professora Juliana Quadros, coordenadora do curso 
de Ciências Biológicas da UTP, se dispôs a recrutar alunos de graduação para assistirem 
durante o evento.  
O mini-curso será ministrado por Rafael Zenni e Paulo Mangini. Este deverá ter a mesma 
duração dos grupos de trabalho na parte da tarde do evento.  
Foram sugeridas algumas instituições a serem convidadas formalmente para o I Encontro 
sobre Animais de Estimação Invasores. Estas são: Parque das Aves, Itaipu, Sociedade 
Paulista de Zoológicos, Sociedade Brasileira de Zoológicos, Abravas, entre outras. 
Rogério Lange estará providenciando o contato eletrônico dessas.  
Sílvia Ziller entrará em contato com a equipe de Assessoria de Imprensa da TNC para 
verificar sobre a possibilidade de cobertura durante o evento. As emissoras e jornais 
sugeridos foram: Rádio Bras, Repórter Eco e Ambiente Brasil. Danielle enviará o convite 
para ser colocado no informativo do CRMV-PR.  
 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 22 de fevereiro de 2007 às 8:30 no 
auditório do Hospital Veterinário da UFPR à Rua dos Funcionários, 1540 – 
Juvevê. Favor confirmar presença.  
 
Atenciosamente, 
Danielle Kioshima Romais 
Programa de Espécies Exóticas Invasoras 
The Nature Conservancy – TNC 
41-2111-8768 
invasoraspets@tnc.org 

Curitiba,15 de fevereiro de 2007. 
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