
   

                 
 

 
 
 

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

 
Data: 30 de outubro de 2006 
Local: Universidade Tuiuti do Paraná – Campus Champagnat 
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; 
Professora Elza M. G. Ciffoni, médica veterinária, professora do curso de Medicina 
Veterinária na Universidade Tuiuti do Paraná; 
Drª Ana Regina Cubas, médica veterinária; PUC-PR. 
Paulo Luciano Silva, biólogo, Emater-PR. 
 
Resumo: 
 
A reunião teve início às 18:30, sendo conduzida por Danielle Kioshima Romais. Os 
participantes receberam uma cópia do Protocolo de Intenções para revisão que deverá 
ser assinado para formalizar a adesão da instituição ao Código de Conduta Voluntário.   
Danielle Romais apresentou a proposta do Protocolo de Intenções, que deverá servir 
como guia de trabalho para as instituições, pessoas e entidades que decidirem aderir ao 
Código de Conduta Voluntário. Cada um dos presentes se dispôs a revisar o protocolo e 
enviar as sugestões via email.  
 
Evento em Março de 2007: 
 

1. A professora Elza relatou que havia feito contato com a coordenação do curso de 
Medicina Veterinária da UTP via professora Neide referente à possibilidade do 
evento em março ser realizado na Universidade Tuiuti do Paraná, campus Barigui. 
Existe a possibilidade de que o auditório da UTP comporte um número razoável de 
pessoas. A professora Elza se dispôs a retomar o assunto com a professora Neide 
para averiguar qual a capacidade do auditório, e se há disponibilidade de salas 
para dividir os grupos no período da tarde no decorrer do evento. Ela irá também 
verificar se haverá algum custo de aluguel (dando preferência para a insenção de 
tal custo). 
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2. A Drª Ana prontificou-se a fazer contato com o curso de Medicina Veterinária da 
PUC-PR para apresentar o código de conduta voluntário, e possivelmente obter a 
parceria da instituição na iniciativa. 

3. Danielle Romais verificar sobre a confecção dos convites para o evento. A 
princípio, 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 mala correio. Pedimos que quem tiver contato 
com esses grupos possa auxiliar nessa tarefa.  

 
Foram sugeridas algumas instituições não governamentais que trabalham com animais, 
além daquelas já mencionadas na reunião anterior, para participarem como possíveis 
signatárias do protocolo de intenções. Estas instituições são: Quatro Patas, Companhia 
das Pulgas, Comupa e SOS Bicho.  
 
Drª Ana e Professora Elza prontificaram-se a conversar com o Dr. Masaru Sugai sobre a 
participação mais ativa do CRMV-PR nas atividades da iniciativa, visando uma parceria 
oficial entre os integrantes do grupo.  
 
Ao final da reunião, Danielle relatou o email que havia recebido de Valmor José Correa da 
Emater, referente ao evento I Paraná Orgânico que acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de 
dezembro. No email, Valmor havia mencionado que haveria um custo de R$200 para o 
uso de um espaço designado ao grupo. Paulo Luciano relatou que havia conversado 
diretamente com o Valmor, explicando os objetivos do grupo com o evento. Assim, 
Valmor garantiu que o espaço estaria garantido sem custos uma vez que lhe fosse 
enviado um email relatando os objetivos do grupo e as intenções durante o evento.  
 
Agradecemos a presença e o interesse de todos e aguardamos informação das demais 
atividades para atualização do plano de trabalho. A próxima reunião ficou agendada para 
o dia 28 de novembro na Emater, no período da manhã (7:45 – 8:00).  
 
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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