
   

              
 

 
 
 

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

 
Data: 28 de novembro de 2006 
Local: Emater – PR. Rua da Bandeira, 500 – Cabral. 
Horário: 8:00 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; 
Drª Ana Regina Cubas, médica veterinária; PUC-PR; 
Paulo Luciano Silva, biólogo, Emater-PR; 
Mauro de Moura Britto, departamento de Biodiversidade, IAP; 
Drª Cristine Messias, médica veterinária; Clínica Vida Livre; 
Eunice Lislaine Chrestenzen de Souza, departamento de Fauna, Ibama/PR; 
Vinícius de Araújo Lima, acadêmico do curso de Biologia da Universidade Federal do 
Paraná e estagiário 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; 
Dr. Paulo Rogério Mangini, médico veterinário, Clínica Vida Livre; 
Jorge Michel Mouchbahani, proprietário de petshop, Petshop Bicho Locko; 
Drª Fernanda Zeni, médica veterinária, CRMV-PR. 
 
 
Resumo: 
A reunião teve início às 8:00, sendo conduzida por Danielle Kioshima Romais. O primeiro 
tópico em pauta foi o Protocolo de Intenções. Danielle explicou a razão do protocolo, e 
colocou a necessidade de ter algumas assinaturas antes do evento em março. Todos os 
participantes concordaram com essa colocação. Ficou decidido que o protocolo será 
assinado, indicando a adesão da instituição ao CCV na próxima reunião. Os 
representantes do IAP e do Ibama/PR, Mauro Britto e Eunice Chrestenzen, propuseram 
fazer um contrato de colaboração entre as respectivas instituições e a TNC ou o Instituto 
Hórus, pois é dessa forma que esses tipos de parcerias são tratadas.  
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Evento em Março de 2007: 
 
Sobre o evento, o seguinte ficou definido: 
 

1. Local do evento: Danielle Romais relatou que conversou com a coordenação do 
curso de Medicina Veterinária da UTP, e para tentar reservar o auditório da UTP 
primeiro teria que se definir uma data. Existem também outras possibilidades de 
local para o evento: o auditório do departamento de Engenharia Florestal da UFPR 
e os auditórios da PUC-PR. Jorge, do petshop Bicho Locko, se dispôs a verificar em 
alguns clubes. 

2. Data do evento: O evento com duração de 1 dia deve acomodar as necessidades 
dos participantes. Como grande parte dos participantes serão proprietários de 
estabelecimentos comerciais, a realização do evento não poderia ser durante a 
semana porque isso os prejudicaria. Assim sendo, os participantes da reunião 
concordaram que o dia da semana mais prudente para a realização do evento em 
março de 2007 é domingo. Como já havia sido estipulado que o evento seria 
realizado na segunda quinzena de março, duas datas são prováveis: 18 de março 
e 25 de março. Para realizar a pré-reserva do auditório da UTP, precisa-se 
primeiramente definir em qual dessas datas será realizado o evento. 

3. Limite de pessoas: Para fins de organização e escolha do auditório, definiu-se que 
o número máximo de participantes é 300, limitado aos grupos indicados no CCV 
menos os donos de animais de estimação.  

4. Custos: Os custos previstos para a realização do evento são: convites, divulgação, 
coffee break, material de apoio (pastas, papel de anotação, caneta). Jorge, do 
petshop Bicho Locko, sugeriu que fossem feitas camisetas ou bonés para ajudar na 
divulgação da iniciativa. Ele se dispôs a verificar preço de custo das camisetas. Ele 
ainda sugeriu que poderia comprar as camisetas através de sua loja de roupas, 
diminuindo assim o custo para a iniciativa.  

5. Inscrições: Para cobrir os custos acima apresentados, foi estipulado o valor de 
R$15,00 por pessoa para a inscrição no evento.  

6. Jeff Romais informou ao grupo que o custo de impressão de um convite estilo 
cartão postal, com a frente colorida e o verso monocromático seria de R$250/1000 
cartões. Decidimos que o convite será anexado juntamente com o folder e enviado 
aos médicos veterinários, responsáveis técnicos, casas agropecuárias, criadores, e 
os demais grupos via correio. Pedimos que quem tenha contato com esses grupos 
possa auxiliar nessa tarefa. 
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7. O CRMV-PR se prontificou a enviar convites aos responsáveis técnicos e médicos 
veterinários com cadastro no conselho. Além disso, o CRMV-PR também se dispôs 
a fazer uma apresentação/palestra sobre responsabilidade técnica relacionada aos 
médicos veterinários.  

8. Mauro Britto, IAP, sugeriu que as palestras da manhã sejam realizadas em forma 
de mesa redonda. Foram sugeridos os seguintes palestrantes: Deni Schwartz Filho 
(criador comercial), Romaneto (criador de Trachemys dorbigni), Ibama ou IAP, 
CRMV-PR, alguma pessoa relacionada à educação ambiental. Precisamos definir 
quem será convidado a falar sobre educação ambiental nessa parte do evento.  

9. Para a próxima reunião precisamos definir quem serão os representantes de cada 
grupo, durante o período da tarde, que estarão dirigindo as discussões nos 
respectivos grupos e apresentando o CCV e o protocolo de intenções para adesão. 

10.Foi também sugerido que alguns relatos das instituições já participantes são 
fundamentais nesse momento. 

 
 
 
II Paraná Orgânico 
 
Ao início da reunião, Paulo Luciano (Emater) apresentou Valmor Correa como 
organizador do evento II Paraná Orgânico. Danielle explicou então ao grupo de sua 
partipação no evento para divulgar e possivelmente obter mais adeptos à iniciativa. Esse 
evento acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro no Parque Newton Freire Maia em 
Pinhais. A Iniciativa Pets contará com um estande no local para fazer divulgação e para 
repassar informações sobre a iniciativa. Ela então propôs que uma escala de trabalho 
fosse montada a fim de que mais pessoas estivessem envolvidas, evitando assim que a 
responsabilidade fosse toda posta sobre uma pessoa. Algumas pessoas se dispuseram a 
participar em dias diferentes. Vinícius, TNC, irá dia 1º (sexta-feira), Jorge irá no domingo 
(o dia todo) e a Drª Ana Cubas irá no domingo a partir das 15 horas. Danielle Romais 
estará no evento durante os 3 dias. Mauro, IAP, falou que iria buscar pessoas no IAP que 
pudessem participar.  
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Agradecemos a presença e o interesse de todos. A próxima reunião ficou agendada 
para o dia 19 de dezembro, no período da manhã (7:45 – 8:00). O local ainda 
precisa ser definido. Foram sugerido dois locais: sede do Ibama/PR em frente à Reitoria 
da UFPR e a residência de Jorge, petshop Bicho Locko, no Cabral. Pedimos que todos os 
participantes manifestem suas preferências para que possamos agendar o mais breve 
possível.  
 
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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