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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA/FJZB

Aos dezesseis dias do mês de maio 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
Oitava 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, Luisa
Helena Rocha da Silva – Chefe de Gabinete, Ana Raquel Gomes Faria – Superintendente de Conservação
e Pesquisa/SUCOP, José Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto e Bruno Tadeu José Ribeiro - Diretor de
Administração e Logís�ca. A Diretora Presidente abriu a Sessão solicitando da Superintendente de
Conservação e Pesquisa/SUCOP os detalhamentos dos procedimentos realizados na contenção química
do Elefante Chocolate. A Superintendente iniciou relatando que todos procedimentos realizados foram
em função dos abscessos constantes observados desde sua chegada do circo. No úl�mo ano, os
abscessos agravaram tanto em quan�dade, quanto na frequência. Diante desse quadro foi agendada uma
contenção química do Elefante Chocolate, para realização de uma bateria de exames, com ajuda de 03
(três) especialistas: Dr. Herlandes Tinoco, médico veterinário da Fundação Zoobotânica de Belo
Horizonte, Dr. André Nicolai, professor anestesista de São Paulo e Dr. Jairo, médico veterinário anestesista
em Brasília, como também toda equipe técnica do zoo. Esclareceu que durante o atendimento foram
coletadas várias amostras de sangue e re�radas amostras dos abcessos para um possível diagnós�co,
com o intuito de realizar um tratamento efe�vo. Aproveitaram a contenção para fazer um revisão na
parte odontológica e o�almológica. Ressaltou que todo procedimento foi realizado com sucesso, e que
agora vão aguardar os resultados dos exames para um diagnós�co e tratamento preciso. A seguir a Chefe
de Gabinete comunicou outras pautas: I – MACACOS SILVESTRES DE VIDA LIVRE Uma visitante
comunicou que um parente seu fora mordido por um macaco de vida livre dentro do zoológico. A
Assessora de Gabinete Claudia, disse que perguntou se a pessoa agredida teria procurado atendimento
de brigadista ou da equipe de vigilância, ao que foi respondido que não. Foi orientado que a pessoa
procurasse assistência médica e que formalizasse a reclamação por meio da ouvidoria da FJZB. Diante
deste fato a Fundação resolveu realizar alguns procedimentos dentro do Parque: 1 - Colocação de novas
placas, avisando para não oferecer alimentos aos macacos de vida livre. 2- mudar as faixas que já se
encontram sinalizadas para locais estratégicos. 3 - concentrar as lixeiras em um local, para que todo lixo
do zoo seja depositado e trancado neste recipiente a fim de que seja recolhido pela SLU na parte da
manha. 4 - procurar lacrar as lixeiras para que os macacos não invadam. II -  CARRAPATOS –  Foi
relatado pela equipe que no período compreendido entre o final do verão e o início de inverno,
aumentam os casos de infestação em todas regiões do DF, tanto  em humanos quanto em outros animais.
Em especial com a circulação de animais que habitam na área preservada pelo parque, como as
capivaras, que são alvos constantes de carrapatos. Como forma de prevenção, a Direção
providenciará alguns procedimentos: 1 - avisar aos visitantes por meio da mídia, banners, matéria na TV,
o uso das calçadas e também mesa e cadeiras para realizar piqueniques, em vez do gramado. 2 - Orientar
o uso de repelente, sapatos fechados e calças. 3 – Dede�zação no local, corte das gramas e o controle
biológico. A Chefe de Gabinete aproveitou para ressaltar que encaminhará um o�cio para o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária Epidemiológica para coleta de carrapatos a fim de fazer uma análise para
febre maculosa. Ato con�nuo a Diretora Presidente comunicou que a Direção do Zoo fará uma visita a
Granja do Torto a fim de avaliar todos os materiais considerados inu�lizáveis por aquela granja para
serem reaproveitados em várias áreas da FJZB. Em seguida esclareceu sobre o PAPA/DF - Programa de
Aquisição da Produção de Produtos Agropecuários do DF- PAPA-DF, criado para garan�r a venda direto de
produtos agropecuários, de artesanato e de plantas ornamentais a órgãos e a empresas da administração
pública local, toda verificação da licitação e itens que a FJZB possui, para trabalhar futuramente com o
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PAPA. Após finalizarem todos detalhamentos de todas as questões, a Diretora Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a Sessão, da qual, para constar, eu, Ana Maria de Carvalho Leite, Secretária
dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e
por mim.

 

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES

Diretora Presidente/FJZB

LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

Chefe de Gabinete

ALBERTO GOMES DE BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

ANA RAQUEL GOMES FARIA

Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP

BRUNO TADEU JOSÉ RIBEIRO

Diretor de Administração e Logís�ca

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados
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