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Sejam bem vindos à
primeira edição do
informativo da seção
Latino-Americana da WDA!
Volume I, número I – março, 2015

EDITORIAL
Relembrando o nosso começo... A seção LatinoAmericana da WDA começou no ano de 2010 durante a
conferência anual realizada na cidade de Puerto Iguazú –
Argentina, com a participação de estudantes,
pesquisadores e profissionais envolvidos na área de
pesquisa de animais selvagens em diferentes países da
América Latina, além de colegas da WDA atuantes no
mundo todo.
Um ano depois o ramo latino da WDA foi estabelecido na
conferência de Quebec (Canadá). A primeira bienal da
WDA da América Latina foi realizada em setembro de
2013 na cidade de São Paulo (Brasil), com a participação
de palestrantes latino americanos, assim como
apresentações de pôsteres e palestras sobre os mais atuais
temas de estudo sobre a nossa fauna selvagens.
Para este ano, aguardamos com muita expectativa nossa
segunda bienal, a ser realizada em Bogotá, Colômbia
(mais informações nesta edição). Nossa seção encontra-se
em um momento muito especial, pois temos mais
membros do que nunca e a nossa expectativa é de
continuar crescendo cada vez mais nos próximos anos!

Sabemos o quanto é importante expandir nosso
conhecimento a respeito de doenças em animais selvagens
nas Américas do Norte, Central e do Sul. Tal fato é
evidenciado a todo momento, através de pesquisas
originais e inovadoras desenvolvidas por nossos membros
e colegas ao redor do mundo.
No entanto, para que nossos objetivos sejam alcançados e
para que possamos avançar com passos firmes em direção
ao futuro, precisamos da sua ajuda. Desejamos
ansiosamente a oportunidade de estabelecermos parcerias
e lhe convidamos a fazer parte deste novo e empolgante
capítulo da nossa associação. Seja um membro ativo da
Seção Latino-americana da WDA e encoraje novos
membros a fazer o mesmo!
Esperamos que tenha gostado da leitura! Sugestões e
comentários são sempre bem vindos e apreciados. Fale
conosco através do e-mail: wda.latinamerica.newslette
r@gmail.com
Para mais informações sobre nossa seção visite o site:
http:// www.wdalatinoamerica.org/?page_id=2

I Conferência Bienal da sessão Latino-Americana da WDA, São Paulo, Brasil, 2013.

ESPAÇO DA CONSERVAÇÃO
Queremos lhes dar uma grande notícia:
A partir de 18 de fevereiro de 2015 teremos um novo
membro no Projeto Corredor da Onça Pintada: a
Colômbia! Porém, o que é o Projeto Corredor da Onça
Pintada?
Trata-se de um projeto transnacional para permitir e
conectar diferentes populações destes grandes felinos,
ícones da América Latina. A onça pintada (Panthera
onca) é o maior felídeo das Américas e sua distribuição
vai
desde
o
México
à
Argentina.
Atualmente
as
suas
maiores
populações
concentram-se na
Amazônia
e
enfrentam
diversas ameaças.
Visando aumentar
a proteção da
espécie, surgiu a
aliança para criar
o
PROJETO
CORREDOR DA
ONÇA
PINTADA,
iniciativa liderada
por:

Além disso, conta com o apoio de:


Traffic América do Sul, Instituto Alexander von
Humboldt, INPA, e Instituto Mamirauá no Brasil.



Fundación Omacha, Universidad Nacional de
Colombia y Tropenbos na Colômbia. -



Pontificia Universidad Católica del Ecuador y
Universidad San Francisco de Quito no Ecuador.

Navas, 2013



A Panthera, grupo líder mundial na conservação
dos grandes felídeos, no intuito de garantir um
futuro para estas espécies;



A Wildlife Conservation Society (WCS), que a
mais de 15 anos apoia projetos de conservação de
onças pintadas;



A WWF (Organização Mundial para a
Conservação), que trabalha ativamente pela
proteção da Amazônia através do programa
“Living Amazon Initiative”, focado nos territórios
indígenas e nas áreas protegidas.

Com este projeto
espera-se
conseguir
uma
sinergia
nos
esforços
para
conservar o hábitat
da onça pintada,
conectando
as
florestas de 13
países
latinoamericanos, assim
como melhorar o
bem-estar
das
comunidades
humanas
que
compartilham o
território com elas.
Desde
aqui
desejamos
uma
longa e exitosa
vida ao projeto.

Fontes:
http://www.wwf.org.co/?221731/Planes-para-el-futurodel-jaguar-en-la-Amazonia
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/c
ontent/article/noticias/1673-corredor-biologicoasegurara-supervivencia-del-jaguar-en-colombia
http://www.confidencial.com.ni/articulo/20384/el-jaguaresta-amenazad

CONFERÊNCIA BIENAL, BOGOTÁ, 2015.
Informação II Conferência Bienal da seção WDA
América Latina

Prezado membro,
Por esta indicação nos permitimos convidá-lo a
submeter seus estudos ou pesquisas na segunda
conferência bienal da WDA-LA, a ser realizada nos
dias 24 a 27 de setembro deste ano, em Bogotá,
Colômbia. Este evento é organizado pela Seção
Latino-Americana da Wildlife Disease Association
(WDA-LA), pela Associação de Veterinários de Vida
Silvestre (VVS), da Universidade de La Salle e pela
Wildlife Conservation Society (WCS) Colômbia, e
contará com a participação dos seguintes
palestrantes:


Marcela Uhart, MV, UC Davis, USA;



Gerardo Suzán, MV PhD, UNAM, México;



José Luiz Catão Dias, MV PhD, USP, Brasil;



Nicole Gottdenker, MV PhD, UGA, USA;



Fernando Nassar, MV, ULS, Colômbia



Diego Soler-Tovar,
Colômbia;

MV

MSc,

ULS,



Salim Mattar, PhD, IIBT, Colômbia;



Nubia Matta, PhD; UNAL, Colômbia;



Claudia Rodríguez, Ministério do ambiente,
Colômbia;

Da mesma forma, nas próximas semanas serão
abertas as vagas para as oficinas. Registe-se no site:
www.wda.veterinariosvs.org

Datas importantes:
Submissão de resumos: até o dia 30 de abril de 2015.
Notificação dos resumos aceitos: 14 junho de 2015.
Tutorial
para
submissão
de
resumos:
http://www.wda.veterinariosvs.org/como-presentarun-resumen-a-la-conferencia-wda-la-2015/
Custo
de
inscrição
e
pagamento:
http://www.veterinariosvs.org/producto/2encuentro-wda-la/

Atenciosamente,
Comitê local

