
   

         
 

 
 

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

 
Data: 22 de fevereiro de 2007 
Local: Anfiteatro do Hospital Veterinário da UFPR – Rua dos Funcionários 1540 - Juvevê 
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; 
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; 
Luiz Roberto Francisco, biólogo, Mundo Selvagem;  
Deni L. Schwartz Filho, biólogo e criador de animais silvestres, COMFAUNA; 
Drª Cristine Messias, médica veterinária, Clínica Vida Livre; 
Dr. Paulo Rogério Mangini, médico veterinário, Clínica Vida Livre. 
Eunice Lislaine Chrestenzen de Souza, bióloga, Ibama-PR. 
Elza Maria Galvão Ciffoni, médica veterinária, Universidade Tuiuti do Paraná e Sindivet. 
 
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. 
Eunice confirmou que encaminhou os convites eletrônicos aos criadores e comerciantes 
com cadastro no Ibama. Ela também disse que encaminharia convites eletrônicos para o 
Batalhão da Polícia Florestal e a Polícia Federal.  
Como a Renctas não confirmou sua participação no evento, Eunice se dispôs a fazer mais 
um contato. Foi sugerido pelos participantes da reunião que um convite impresso fosse 
enviado à Renctas.  
Danielle apresentou ao grupo uma tabela contendo alguns dos custos previstos para o 
evento. Luiz Roberto (Beto), do Mundo Selvagem, se comprometeu em disponibilizar o 
valor referente ao coffee-break para o evento. O valor é de R$300,00 referente a dois 
kits-festa da confeitaria Favo e Mel.  
Sobre o contato com o Sindicato dos Médicos Veterinários, Danielle informou que o valor 
de R$250 combinado como apoio para impressão de posters não havia ainda sido 
depositado na conta do Grupo Fowler. Uma carta de solicitação foi encaminhada à 
secretária do SINDIVET e até o momento não tivemos nenhuma resposta. Elza confirmou 
que, no momento da reunião com o presidente do SINDIVET, o apoio estava certo 
pendendo apenas o envio da solicitação formal. Danielle entrará em contato com o 
sindicato para confirmar o recebimento da carta.  
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Os facilitadores de cada grupo de trabalho deverão indicar e encaminhar o convite 
específico para a participação dos respectivos grupos. Ficou decidido pela maioria do 
grupo que o número de convidados deve ser de no mínimo 5. Os participantes dos 
grupos de trabalho receberão um convite individual que estará isento de inscrição. Essa 
decisão se deu pelo fato de que os convidados para os grupos de trabalho devem ser 
incentivados a participar, e como será num domingo, a taxa de inscrição poderia se 
tornar um fator limitante no número de participantes. Todos no grupo concordaram em 
massificar a divulgação para aqueles que participarão do mini-curso.  
Danielle irá encaminhar a cada representante dos grupos de trabalho um modelo de 
convite específico para os respectivos grupos. Pede-se que, apesar de estar insento do 
valor da inscrição, a pessoa convidada preencha e retorne o formulário para que se tenha 
um controle do número de participantes em cada grupo.  
Magno Segalla se dispôs a verificar a viabilidade de se fazer camisetas para venda 
durante o evento. Jeff providenciará a imagem para a estampa.  
Deni relatou que havia feito contato com um criador de aves exóticas, Paraíso das Aves, 
e este concordou a doar para a iniciativa R$250 que deverão ser usados na impressão 
dos convites. 
Danielle entrou em contato com o restaurante Estância Gaúcha, próximo ao campus da 
Universidade Tuiuti do Paraná. O contato do restaurante indicou que pode oferecer 
almoço no dia do evento à R$15,00 por pessoa para os participantes do evento que 
apresentarem o crachá de identificação. O restaurante oferece buffet com saladas, pratos 
quentes e rodízio. Danielle irá até o restaurante no início do mês de março para verificar 
as possibilidades de apoio.  
 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 1º 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 
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