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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA – FJZB

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do Gabinete da Fundação
Jardim Zoológico de Brasília/FJZB, localizado nas dependências de sua sede, realizou-se a Décima
Segunda Sessão  Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes – Diretora Presidente, Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso
Público/SUEUP, Ana Raquel Gomes Faria – Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP, Lilian de
Cássia Silva Breda - Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI,  Naiara Soares Feitosa Aguiar –
Chefe da Procuradoria/PROJUR. Foi comunicado por parte da Diretora Presidente, a ausência do
Sr. José Carlos Lopes de Oliveria - Diretor Adjunto, por o mesmo se encontrar de férias. A seguir a Diretora
Presidente deu início à reunião com abertura do Processo SEI nº 0196-000028/2018 que trata
da Proposta de Alteração elaboração, aprovação, ra�ficação e publicação do novo Estatuto da
Fundação Jardim Zoológico de Brasília-FJZB.  A seguir foi dado andamento nas alterações do Estatuto,
sua estrutura orgânica, atribuições dos Conselhos Delibera�vo, Diretor, Fiscal e Consul�vo, todas ações,
diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração. Em seguida a Diretora
Presidente abriu a sessão para manifestação e comunicações dos superintendentes e demais membros. A
seguir a Superintendente de Conservação e Pesquisa pediu a palavra para comunicar algumas questões
rela�vos aos animais do zoológico. Comunicou sobre  o óbito do animal por nome Vingador Júnior, um
dos quatro an�lopes da espécie waterburk, todos irmãos. Único exemplar macho do zoo, o mamífero era
man�do separado das irmãs, para evitar reprodução consanguínea. Disse que o animal foi diagnos�cado
com catarata por um especialista em o�almologia da UnB – Carolina Rodart e recebeu indicação para
cirurgia, com obje�vo de evitar o agravamento do problema para um glaucoma (aumento da pressão
ocular). Ato con�nuo disse que no dia 07 de março foi realizado o procedimento da cirurgia de catarata e
a equipe de veterinários aproveitou para realizar sua castração.  Disse que o intuito seria juntar esse
animal com as fêmeas para formar um grupo social. Segundo a superintendente, os procedimentos, tanto
pré quanto pós cirúrgico ocorreram dentro dos padrões técnicos normais e não havia nenhuma
contraindicação para a castração. No entanto no sábado dia 09 o animal veio a óbito de forma súbita.
Ressaltou que todos os exames foram encaminhados, a necropsia foi realizada pelo Hospital da UnB de
Patologia pelo professor Fabiano.  Disse que assim que a FJZB �ver um laudo será realizado uma
divulgação, mas que a princípio por meio de nota, o zoológico destacou a necessidade de intervenções
médicas realizadas ao longo do ano com intuito de manter a saúde, a qualidade de vida e o bem estar
dos animais da FJZB. Outro comunicado importante foi que a FJZB foi contactada pelo Zoológico de Bueno
Aires solicitando ajuda em relação o suporte e transferência de duas elefantas Asiá�ca que estará vindo
daquele país, com encaminhamento de início para o Santuário dos elefantes localizado em Campo
Grande. O apoio que eles querem é que a FJZB receba esse animal e que mantenha ele durante algum
tempo sob responsabilidade da FJZB, depois seja encaminhado para o Santuário de Campo Grande. Ato
con�nuo, disse que o procedimento é simples e que o Zoológico de Bueno Aires irá arcar com todos os
procedimentos de custo e transporte. Disse que como o zoo de Brasília mantem um bom relacionamento
com o Santuário de Elefantes de  Campo Grande, por ter oferecido esse mesmo transporte ano passado
quando veio da cidade de Sergipe outra elefanta Asiá�ca, acredita-se poder dar esse suporte, mas que
para isso algumas estruturas precisariam ser alteradas, como: fosso, barras de contenção, a fim de deixar
tudo esquema�zado visando uma melhor aproximação do elefante chocolate (pertencente ao Zoo de
Brasíla) com as novas elefantas Asiá�cas. Aproveitou para falar um pouco sobre a questão do elefante
chocolate que desde sua chegada do circo sofre de abcesso pelo corpo se agravando na sua cicatrização,
aparecendo com maior frequência e com maior agressividade. Desse modo a equipe do zoo chegou a
conclusão de que seria necessário realizar uma contenção química, ou seja, anestesiar o animal para que
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seja realizado um exame mais minucioso. Para realizar essa contenção química, o zoológico contactou 03
(três) especialistas: Dr. Erlane Shinocco, anestesista da Universidade de Belo Horizonte, Dr. André Nicolay,
anestesista pela Universidade de São Paulo e Dr. Jairo que trabalha na contenção pela Universidade de
Brasília/UnB. Disse que os especialistas ficarão responsáveis pelo trabalho de contenção, previamente
agendada para o dia 08/04/2019 (segunda feira). Ressaltou que durante o atendimento serão
coletadas várias amostras para que a equipe possa chegar a uma causa para esses diagnós�cos a fim de
realizar um tratamento efe�vo. Prosseguiu e disse que vão aproveitar essa contenção para fazer um
revisão geral no animal e para isso será chamado alguns especialistas na parte de odontológica e
o�almológica. Ato con�nuo comunicou duas no�cias boas: 1 – A chegada de uma Ariranha Macho, vinda
da cidade de Dortmund - Alemanha, com chegada  em maio deste ano; 2 – Chegada de um Cachorro do
Mato (Cachorro Vinagre) do zoo da Rússia para parear com o macho já existente no zoo de Brasília. Disse
que já foram foi dado início ao processo de importação. Em seguida foi dado a palavra para o
Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP que informou sobre as nomeações dos integrantes
da equipe da SUEUP, como também o início de todos os projetos. Aproveitou para sugerir a necessidade
de  ajustes em relação a colocação de um toldo na área externa do Museu para acomodar os visitantes,
em especial no período da chuva.  Sem mais para o momento a  Diretora Presidente deu por encerrada a
Sessão, da qual, para constar, eu, Ana Maria de Carvalho Leite, Secretária Execu�va dos Órgãos
Colegiados, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

Diretora Presidente/FJZB

LILIAN DE CÁSSIA SILVA BREDA

Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI

ALBERTO GOMES DE BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

ANA RAQUEL GOMES FARIA

Superintendente de Conservação e Pesquisa-SUCOP

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Chefe da Procuradoria Jurídica/FJZB

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados/SEOC
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