Ford. Marca anuncia parceria com McDonalds’s em projeto
para dar novo destino a toneladas de palha de café. PÁG. 2
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parceria Até 2019, a Onçafari registrou o avistamento de 3.351 onças no Pantanal; a ONG realiza resgate e reintrodução dos animais
Veículo. Discovery Sport, primeiro modelo
da Land Rover a integrar o Onçafari, foi
escolhido por ser fabricado no Brasil e
ter a capacidade off-road necessária para
enfrentar terrenos pantaneiros

Divulgação

Land Rover: parceria com ONG
para conservação da onça-pintada
O foco da parceria é ajudar o Onçafari no ecoturismo e nos estudos científicos, atividades realizadas pela ONG
em prol da biodiversidade e da preservação das regiões onde atua; espaço ganhou veículos Discovery Sport
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A Land Rover fechou no último mês uma parceria com
a associação Onçafari, que
trabalha pela preservação
da biodiversidade em diversos biomas brasileiros, com
ênfase em onças-pintadas e
lobos-guarás.
O apoio consiste na disponi-

100

por cento
dos veículos Jaguar
Land Rover terão versão
eletrificada a partir do
próximo ano

bilização de veículos da marca
para auxiliar na logística do
projeto. “Buscamos por instituições que trabalham com
projetos inovadores para a
preservação do meio ambiente
e de diferentes ecossistemas.
Encontramos isso no Onçafari, que promove conexões com
o Pantanal e com a onça-pintada por meio do ecoturismo,
de pesquisas e da conservação
da espécie”, ressaltou Paulo
Manzano, gerente de marca da
Jaguar Land Rover.

O veículo escolhido foi o
Land Rover Discovery Sport,
mais versátil modelo da marca britânica de SUVs de luxo,
fabricado no Brasil e com a
capacidade off-road, necessária para enfrentar os terrenos
pantaneiros mais difíceis.
Além disso, destaque para
o seu amplo espaço interno,
útil no transporte de pessoas e
equipamentos. E, como o trabalho de habituação das onças
consiste em acostumá-las à
presença dos carros, para que

possam ser observadas em
seu habitat natural, os carros
foram preparados com uma
roupagem especial e exclusiva para que possa ser visto e
identificado com facilidade.
Web.

Para celebrar a parceria, foi
feito um primeiro vídeo para
mostrar o Discovery Sport iniciando as operações no Onçafari e outros onde foram apresentados mais detalhes sobre
a parceria.
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