
Estimados Membros da Sociedade Latinoamericana de Acarologia (SLA) 

 

Através desta breve mensagem, neste momento em que deixo a Presidência da Sociedade Latinoamericana de 
Acarologia (2016-2020), venho agradecer a todos que estiveram conosco, que acompanharam e contribuiram 
com as atividades da Sociedad. Agradeço também a todos os que tem colaborado para que a acarologia 
latinoamericana ocupe o espaço e a importância que merece como área de conhecimento interdisciplinar e 
multisetorial, envolvida direta e indiretamente ao equilíbrio do ambiente e dos sistemas produtivos, assim 
como com a saúde dos seres humanos e dos animais.  

Durante este período foi possível avançar em algumas frentes. Gostaria de destacar a consolidação de nosso 
evento científico com a realização do III Congreso Latinoamericano de Acarologia, que se realizou 
conjuntamente com o VI Simpósio Brasileiro de Acarología (III CLAC & VI SIBAC), como um evento de 
alto nivel técnico-científico, com a participação de estudantes, pesquisadores e profissionais de toda nossa 
América Latina, e que possibilitou a intensificação de nossa aproximação com acarólogos de outros cantos do 
planeta. Outro ponto a destacar é que a página web da SLA passou a ser trilingue. Com estas ações, a acarologia 
latinoamericana conquista a cada dia um maior reconhecimento internacional. Também gostaria de mencionar 
a notável integração entre acarólogos da América Latina, para a qual as ações da SLA seguramente tem 
contribuído. Ao final deste período 2016-2020, sobretudo neste período de pandemia do Covid 19, a SLA 
ofereceu cursos gratuitos por meio de ferramentas virtuais que permitiram a participação de mais de 400 
participantes, assim como a intensificação de sua  comunicação com os associados e com o público em geral 
por meio das redes sociais. Isso foi possível por meio da iniciativa e dos esforços siem medida da Secretaria 
da SLA, a engenheira Marisa Regonat, a qual assume a presidência da SLA para o período de 2020-2024. 

Tivemos nessa gestão a alegria de nomear ao Dr. Ronald Ochoa, ARS, USDA, como Membro Honorário da 
SLA em reconhecimento a toda sua contribuição para o fortalecimento da acarologia na nossa região.   

Os desafios da SLA são incontáveis, mas não tenho dúvidas de que estamos prontos para enfrentá-los como 
um grupo forte e colaborativo, com um objetivo em comum, que é fortalecer a acarología na América Latina. 
Isso permitirá à SLA prover à sociedad o conhecimento e o desenvolvimento técnico-científico que necessite, 
na nossa área de acarologia e campos afins.    

O momento é de um agradecimento profundo a todos os membros da SLA pela oportunidade que me 
proporcionaram de estar à frente da SLA durante a gestión 2016-2020 e também a  todos os membros desta 
junta directiva, especialmente a nosso Ex-presidente Dr. Pablo Antonio Martinez, à nossa Secretária Eng. 
Marisa Elizabeth Regonat, e a nosso Director Administrativo Juan B. Morales Malacara, com os quais tive o 
prazer de trabalhar em equipe.  

 

 

Denise Navia 

Presidente SLA 2016-2020 

Brasília, 01 de outubro de 2020 

 

 

 


