ALIANÇA ONÇA-PINTADA

APRESENTAÇÃO:
O INSTITUTO ONÇA-PINTADA (IOP) foi criado em 2002 pelos biólogos
Leandro Silveira e Anah Tereza Jácomo, pesquisadores que dedicam
suas vidas à conservação da onça-pintada. Desde sua fundação, o IOP já
publicou mais de 45 artigos científicos relacionados à espécie. Apoiou
24 teses de pós-graduação, capacitou mais de 220 estudantes na área
de biologia da conservação, recebeu mais de 800 voluntários de todo o
mundo e executou 18 projetos de pesquisa em todos os ecossistemas
brasileiros.
O IOP tem como meta produzir informações sobre a onça-pintada que
acarretem ações práticas para sua conservação. Os recursos financeiros
e humanos do Instituto são integralmente destinados e aplicados à sua
missão.
O IOP acredita que o cuidado com o meio ambiente é responsabilidade
de todos nós, e, portanto, devemos nos unir torno de inciativas que
contribuam para sua proteção. Muitas ações possíveis estão sob
guarda da iniciativa privada ou do cidadão comum, não cabendo
necessariamente ao Estado a sua execução.
Nesse sentido, o Instituto Onça-Pintada criou a Aliança para a
Conservação da Onça-Pintada (AOP) que visa unir seus esforços aos
esforços de pessoas que compartilham o ideal de qualidade ambiental
e o desejo de mudanças positivas para as futuras gerações.

PILARES DO INSTITUTO ONÇA-PINTADA
MISSÃO

Promover a conservação da onça-pintada, suas presas naturais e seus
habitats ao longo de sua área de distribuição, assim como sua
coexistência pacífica com o homem.

VISÃO

Ser referência em esforços de conservação da onça-pintada, não
somente no Brasil, mas também ao longo de toda a área de
distribuição geográfica da espécie.

VALOR

Acreditar que as pessoas somente conservam o que apreciam ou
admiram e que isso ocorre por meio do conhecimento, fundamental à
mudança de atitudes que favoreçam a conservação da onça-pintada.

CRIADOURO CIENTÍFICO IOP
Em 2009, o IOP implementou o Criadouro Científico do IOP, com o objetivo
de investir em esforços na conservação em cativeiro. O desenvolvimento
dessa estratégia se dá em quatro pilares:

EDUCAÇÃO

Proporcionando o conhecimento sobre a fauna e sua conservação

PESQUISA

Explorando aspectos relativos a alimentação, reprodução e genética

CONSERVAÇÃO

Apoio à pesquisa em vida livre e formação de um banco genético

SOBRE A ONÇA-PINTADA
A onça-pintada é o maior felino do continente americano, o maior predador
terrestre do Brasil e o terceiro maior felino do mundo, sendo menor apenas
que o leão e o tigre. Seu território vai desde a Argentina até o México e cabe
ao Brasil o papel de destaque em sua conservação, já que mais de 50% da sua
área de distribuição geográfica encontra-se em nosso país.
Ameaçada de extinção, a espécie foi oficialmente declarada em 2018
“símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade”, conforme portaria
do Ministério do Meio Ambiente.
Estudos publicados pelo IOP apontam que 80% das populações em áreas
protegidas fora da Amazônia, estão fadadas à extinção, motivo pelo qual se
torna fundamental a união com proprietários rurais para assegurar o trânsito
reprodução da espécie em suas terras.
Nesse sentido, o IOP vem unindo esforços com segmentos da iniciativa
privada e pública para desenvolver ações que viabilizem a conservação da
onça-pintada. As atividades envolvem pesquisa científica, desenvolvimento
de políticas públicas, campanhas de conscientização até a criação de
produtos como o Certificado Onça-Pintada, único do gênero na atualidade.
Considerando que a conservação da onça-pintada é responsabilidade de
todos nós, convidamos você a participar da nossa rede.

COMO POSSO ME TORNAR
UM MEMBRO
DA ALIANÇA ONÇA-PINTADA?
Para ser membro da Aliança você deve participar e
contribuir diretamente com uma ou mais linhas de
apoio do IOP:

01 - ADOTE UM ANIMAL DO INSTITUTO ONÇA-PINTADA
A manutenção do IOP e de seu Criadouro Científico precisa da sua ajuda! Desde
2009 o IOP acolhe e cuida de animais órfãos, vítimas de conflitos com humanos,
que necessitam de cuidados urgentes para sobreviver. Nós, como cuidadores,
primamos por oferecer a eles as melhores condições e toda nossa atenção. Nos
empenhamos na construção de recintos confortáveis e
espaçosos, garantindo o melhor bem-estar possível aos animais.
A manutenção é realizada por mim Anah, pelo Leandro, por alunos e voluntários
do IOP e que conta também com a doação de pessoas que se identificam com a
nossa causa. Hoje o Criadouro abriga também outras espécies como o
lobo-guará, o cervo do pantanal, antas, veados, macaco-aranha, tatu-canastra,
harpia, tucanos, araçaris, entre outros.
Você pode se tornar membro da Aliança Onça-Pintada adotando um ou mais
animais do criadouro. Para isso o IOP criou um sistema de cotas. Cada cota tem
o valor de R$ 100,00 mensais por um período mínimo de 12 meses.
Convidamos você a adquirir uma ou mais cotas. A efetivação se dará por meio
de pagamento de boleto bancário. É muito simples!
Precisamos apenas cadastrar seu nome completo, CPF, RG, endereço completo,
e-mail e celular em nosso banco de dados. Estas informações devem ser enviadas por WhatsApp para o número (64) 98448-1536 ou para o
e-mail: a.jacomo@jaguar.org.br. Sua contribuição é muito importante!

02 - ADOTE UMA ONÇA-PINTADA NA NATUREZA:
Estudar um grande felino como a onça-pintada na natureza não é uma tarefa
fácil. Requer o uso de estratégias modernas que demandam equipamentos de
alto custo. As metodologias utilizadas pelo IOP requerem basicamente dois tipos
de equipamentos: Coleiras com Rastreamento por GPS e Armadilhas Fotográficas.
Você pode adotar uma onça-pintada na natureza e se tornar um membro da
Aliança Onça-Pintada contribuindo com a aquisição desses equipamentos que
farão o monitoramento do animal que você adotar. Sua contribuição é muito
importante e pode ser feita por depósito na conta do IOP.
Instituto Onça-Pintada
Banco do Brasil
Agência: 3607-2
Conta Corrente: 18.933-2
CNPJ: 05.092.106/0001-86
ou clicando no botão:
Para apoiar o IOP na aquisição de uma coleira com transmissor GPS:
R$ 15.000,00
Para apoiar o IOP na aquisição de uma Armadilha fotográfica:
R$ 1.900,00

03 - FUNDO PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA
Você pode se tornar um membro da AOP através de uma ou mais doações para o
Fundo para a Conservação da Onça-Pintada. Com sua contribuição, seremos
capazes de financiar pesquisas voltadas à conservação da espécie.
A falta de ações para a proteção da onça-pintada, na maioria das vezes, se deve à
escassez de recursos financeiros para execução de pesquisa científica e
implementação de políticas públicas.
Dessa forma, o fortalecimento de um fundo com propósito de assegurar recursos
necessários à implementação dessas ações para a espécie é fundamental para sua
conservação.
Sua contribuição é muito importante e pode ser feita por depósito na conta do IOP:

Instituto Onça-Pintada
Banco do Brasil
Agência: 3607-2
Conta Corrente: 18.933-2
CNPJ: 05.092.106/0001-86
ou clicando no botão:
Valor mínimo sugerido de contribuição para o fortalecimento do Fundo para a
Conservação da Onça-Pintada
R$ 15.000,00

SAIBA MAIS SOBRE O INSTITUTO ONÇA-PINTADA
www.jaguar.org.br
@instituto_onça_pintada

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Nature Brazil Tours
(19) 3307-0093
(19) 99789-7357
Skype: ricardo.casarin
info@naturebraziltours.com

