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INFORMES OFICIAIS
Informe do presidente da FIG, julho a outubro de 2013
Enquanto escrevo isso na Europa, após o Encontro Anual da Associação Francesa de
Guarda-Parques, percebo que muitos guarda-parques estão enfrentando desafios de todas
as formas e tamanhos. Desde falta de segurança e más condições de trabalho em muitas
regiões até o enfretamento de caçadores armados na África, Ásia e América Latina, todas
estas questões são igualmente válidas. O que estou, no entanto, é cada vez mais otimista
sobre a capacidade da família de guarda-parques e nossa crescente base de apoio para
ajudar uns aos outros em tempos de necessidade e amizade, e para superar, ou pelo menos
descobrir os desafios que temos. Nossa recente homenagem e comemoração do Dia Mundial
do Guarda-Parque é apenas um exemplo. Por meio do quadro de honra em memória e do
momento de recordação honramos aqueles que perderam suas vidas no cumprimento do
dever. Isso fortalece a nossa determinação de evitar que essa tragédia ocorra no futuro e
também de auxiliar as famílias deixadas, caso isso ocorra. O Dia Mundial do GuardaParque faz homenagem aos guarda-parques falecidos, no entanto, ele tem a dupla
finalidade de também celebrar o bom trabalho que guarda-parques estão fazendo pela
conservação e as comunidades ao redor do mundo. Este ano vimos um aumento da
participação do setor de guarda-parques e também de nossa crescente base de apoio.
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Muitas outras organizações e indivíduos juntaram-se aos guarda-parques para marcar este
dia. Do Cazaquistão à Costa Rica e da Austrália ao Quênia, nós honramos este dia. Até
mesmo recebemos uma carta de agradecimento e bons desejos de Sua Alteza Real, o
Príncipe William, o duque de Cambridge, e uma mensagem de vídeo de nossa Embaixadora,
Dra. Jane Goodall, para os guarda-parques do mundo.
Tendo participado do Congresso Europarcs e viajado pela Europa, estou feliz em dizer que
temos agora em andamento o desenvolvimento de uma série de novas associações. Lago
Baikal, na Rússia, Sérvia, Hungria e Letônia, todos estão interessados em se juntar sob a
bandeira da FIG, e a Eslováquia em renovar sua associação. Temos também as associações
com potencialidade de surgir no Cazaquistão, Quênia e Uganda. Para todas as novas
associações que pretendem se constituir, será dado um auxílio de 500 dólares do parceiro
da FIG, The Thin Green Line Foundation - TGLF. Então, se você deseja formar uma
associação ou ajudar outra área a ser criada, entre em contato.
Tendo-me reunido até o momento nesta visita com guarda-parques húngaros, eslovacos,
sérvios, russos, letões e franceses, estou muito empolgado com a ideia da FIG de
encaminhamento de projetos de irmandade entre as associações. Muitas associações já
estão colocando isso em prática, como PAWA na Austrália, com o Brasil. E daqui para
frente: por exemplo, a “Garde Nature de France” (associação francesa) está interessada em
ajudar alguns países e regiões africanas de língua francesa para começar suas associações
e ajudar com projetos nessas regiões. Húngaros podem unir-se com a Eslováquia e a
Sérvia. Uma Associação Australiana com uma nova Associação de Guarda-Parques do
Timor. Há muitas opções e oportunidades interessantes para associações existentes
adicionar novas dimensões a suas associações e formalizar seu trabalho entre associações.
Você vai ouvir mais sobre isso em breve e espero que todos participem com o entusiasmo
que vemos quando guarda-parques reúnem-se ao redor do mundo.
Também existe uma grande oportunidade com o 3º Congresso Europeu que será sediado na
Croácia em Maio de 2014 e para o Congresso Mundial de Parques, em Sydney, em
novembro de 2014. O planejamento está em andamento para ambos os eventos. Esperamos
ver um grande contingente na Croácia, e o CMP em Sydney apresenta-se como uma grande
oportunidade para Guarda-parques, nossas histórias e nossas soluções para estar na
frente e no centro do pensamento de conservação global. Eu encorajo todos vocês a pensar
sobre como você pode participar, direta ou indiretamente nisso. Nós estaremos convocando
para submissões de trabalhos e também para solicitações para aqueles que podem precisar
de apoio ao congresso. Mas por favor, se você pode oferecer auxílio diretamente ou por meio
de contatos para ajudar a financiar o comparecimento e apresentações de guarda-parques
nesses eventos, por favor, entre em contato. A FIG é tão forte quanto seus membros e sua
ativa participação.
Desde o último boletim, como presidente, tive o prazer de representar você e suas questões
as suas Altezas Reais: Príncipe William e Príncipe Charles. Ambos estão muito interessados
em ver que eles podem ajudar e eu vou me reunir em breve novamente com os
representantes no Reino Unido para ver o que pode ser possível com o seu apoio e ou
envolvimento.
Além disso, reuni-me informalmente com a Diretora-Geral da IUCN, Julia Marton Lefevre, e
com o Ministro da Hungria. Logo estarei encontrando-me com guarda-parques alemães,
suíços, tchecos e austríacos, bem como guarda-parques croatas e seu ministro.
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Sobre as doações, através da TGLF, Wayne Lotter, vice-presidente da FIG, ajudou a
entregar os seguintes:
$10 mil dólares em equipamentos para patrulha de guarda-parques na Sumatra,
Indonésia;
$10 mil dólares para a reconstrução de casas destruídas por caçadores para guardaparques na Zâmbia;
Entrega de 250 mosquiteiros, ponchos de chuva e sacos de dormir para guarda-parques do
Massai, no Big Life do Quênia; Apoiar as viúvas de guarda-parques na Argentina, Paraguai,
Tailândia e em breve nas Filipinas;
E em breve, um curso de primeiros socorros e o fornecimento de kits de primeiros socorros,
será experimentado no Quênia, Tanzânia e Uganda, com mais a seguir. Deixe-nos saber o
que a sua associação precisa para seus guarda-parques ou no que você pode ser capaz de
ajudar outros guarda-parques em necessidade.
Em breve a The Thin Green Line Foundation terá também o status de caridade nos Estados
Unidos e Reino Unido, dando novas vias de apoio para guarda-parques e seus membros da
FIG.
Através da parceria entre TGLF e FIG, visamos equipar e treinar muito mais guardaparques ao longo dos próximos 12 meses. Sabemos que há muito trabalho a ser feito, mas
passo a passo, estamos fazendo progressos com a sua ativa participação e ajuda.
Meu agradecimento vai também para o comitê executivo da FIG e todos os que doam seu
tempo, e para o nosso novo Editor do Boletim e Assistente Executivo Voluntário Nicola
Potger.
Então, com renovado vigor e otimismo, o comitê executivo da FIG e eu estamos ansiosos
para trabalhar com você, representando e apoiando o excelente trabalho que todos vocês
fazem diariamente.
Ainda assim, para mim, não há trabalho mais ilustre do que trabalhar para a proteção da
Natureza, e dentro disso, nada mais honroso do que o trabalho do Guarda-parque na linha
de frente da conservação.
Atenciosamente

Sean Willmore
Presidente da FIG & Membro da Associação de Guarda-Parques de Victoria
president@internationalrangers.org

Informe do Vice-Presidente
Sem informe para esta edição.
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Wayne D. Lotter
Vice-Presidente da FIG & Membro da Game Rangers Association of Africa
wayne@pamsfoundation.org

Informe da Secretária
Desde que entrei para a equipe da FIG como Secretária, as complexidades de reunir uma
equipe de diferentes fusos horários pelo mundo realmente vieram à tona, embora
tecnologias, como Skype, estão nos ajudando muito ao longo do caminho. Temos também a
sorte de ter algum apoio administrativo voluntário por meio da The Thin Green Line
Foundation - obrigado TGLF e Nicola.
Estou muito feliz em anunciar que nós saudamos a Game Rangers Association of Zambia
como um novo membro da FIG - parabéns e bem-vindo a bordo!
Eu gostaria de lembrar a todos que o principal método de comunicação com os membros
continua hoje sendo este boletim da Thin Green Line, avisos de e-mail para associações
filiadas, e o website da FIG - http://internationalrangers.org. A FIG também tem presença
intensa no Facebook, com a página:
(https://www.facebook.com/InternationalRangerFederation), um grupo:
(https://www.facebook.com/groups/49236725911/) e vários grupos regionais. Por favor,
deixe-me saber sempre que houver uma mudança de tipo de contato principal para a sua
associação, e, por favor, passe adiante os boletins informativos e outras mensagens para
seus membros individuais.
Como meu país de origem enfrenta tempos difíceis para o meio ambiente, tanto política e
ecologicamente, lembrou-me de nunca mais ser complacente. O papel do Guarda-parque
na conservação, manejo da terra, educação, proteção, nunca foi mais importante do que é
hoje. Uma oportunidade surgindo no futuro próximo para lembrar ao mundo disso é o
Congresso Mundial de Parques, que será realizada em Sydney, Austrália, em novembro de
2014. Espero ver muitos de vocês ali representados.
Tegan Burton
Secretária da FIG & Membro da New South Wales Rangers Association
secretary@internationalrangers.org

Informe da Tesoureira
A FIG tem o equivalente a cerca de 5.850 dólares americanos em depósito nas suas contas
bancárias no Reino Unido. Tem também 446 libras esterlinas na conta do PayPal. A US
Association of National Park Rangers tem 4.123 dólares americanos para FIG em uma conta
restrita, que vem a partir de uma doação dos Parques de Victoria, na Austrália, e é para o
próximo Prêmio Internacional Jovem Conservacionista, que será concedido em 2014.
A renda recente inclui três doações, totalizando 85 libras esterlinas, que foram recebidas
através do link do PayPal na página da FIG. As vendas recentes de broches da FIG por
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Roger Cole e Gordon Miller trouxeram 70 libras esterlinas, que foram depositadas na conta
bancária do Reino Unido.
A única despesa em curso é para hospedar o website da FIG, que custa cerca de 10 dólares
americanos por mês. Os nomes do domínio foram pré-pagos por dois anos.
Meg Weesner
Tesoureira da FIG

mweesner@att.net

Informe do Editor
A página da FIG é um lugar onde suas histórias podem ser contadas e podemos aprender
sobre nossos colegas de todo o mundo. Adoraríamos mais cartões postais dos membros
para postar no site. Apenas algumas palavras e uma foto percorrem um longo caminho
para manter o contato. Nós vamos até publicar, "Wish you were here" (Gostaríamos que
você estivesse aqui), se você nos enviar uma foto boa!
Se você precisa de inspiração para o cartão postal, você pode solicitar que um questionário
lhe seja enviado por: webteam@internationalrangers.org.
Ou, se você tem uma ótima história em seu próprio site, você pode vinculá-lo ao link da FIG
em http://internationalrangers.org/postcards.
Nicola Potger
Editor Voluntário
executivepa@internationalrangers.org

INFORMES REGIONAIS
Informe do Representante da África
Associações de Guarda-Parques
Há certamente um grande interesse no estabelecimento de associações de guarda-parques.
Como ouvimos no encontro na África, que foi realizado durante o 7º Congresso Mundial de
Guarda-Parques, há muitas restrições para a criação formal de Associações na África. Além
do processo muitas vezes demorado, burocrático e caro, outro desafio é permitir que haja
um modelo sustentável para o funcionamento contínuo da associação e de cobrar pela
filiação de membros.
Tenho me comunicado com uma série de países: Suazilândia, Etiópia e Mali (graças ao
Sean).
A formalização das Game Rangers Association of Zambia graças a William Soko é louvável.
Foi uma longa estrada (mais de três anos) e muitas longas viagens para a capital da
Zâmbia. Parabéns William.
5

Nota: Está sendo planejada a próxima Assembleia Geral Anual da Game
Ranger Association of Africa a ser realizada na Zâmbia, a fim de impulsionar o
entusiasmo e estimular ainda mais o crescimento da Associação no país. Estão
todos convidados!

BIOPAMA
Resultado de um convite ao representante regional da FIG para participar de um workshop
de três dias da BIOPAMA (que foi realizado em Johanesburgo, em 3-5 de dezembro de
2012), eu continuei o envolvimento neste processo. O workshop teve boa participação de
pessoas envolvidas na Gestão de Área Protegida de todo o continente. O workshop levantou
muitos dos desafios que enfrentam os guarda-parques diariamente, particularmente a falta
de apoio político e de recursos com os quais se espera que eles venham a exercer as suas
funções.
Um grande componente do BIOPAMA daqui para frente será o Desenvolvimento de
Capacitação Humana focada para os funcionários de áreas protegidas. Este será um espaço
em que os membros da GRAA certamente poderão contribuir. O workshop também ofereceu
boas oportunidades de networking com pessoas do continente.

O que é BIOPAMA? Programa de Manejo de Áreas Protegidas e Biodiversidade – procura
abordar este desafio. O programa foi lançado pela Comissão Europeia em Julho de 2011 e é
oficialmente amparado por recursos da Intra-ACP (países da África, Caribe e Pacífico) do 10º
Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED). Este programa tem dois componentes principais:
um sobre as áreas protegidas que será implementado pela IUCN e o European Commission Joint
Research Centre (JRC), e outro sobre Acesso e Repartição de Benefícios (ARB), que será
implementado pela Multi-Donor ABS Capacity Development Initiative gerido pela German
Development Corporation (GiZ).
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Congresso de Guarda-Parques Indígenas/Manejo de Terras
Ajudamos as instalações tanto quanto possível, com o fornecimento de aplicações
potenciais para uma bolsa para participar do Congresso de Guarda-Parques
Indígenas/Manejo de Terras que foi realizado na Austrália.
Mortes de Guarda-Parques
Data

País

Parque

1

27
Mar

Gana

Abofour
na
Região
de
Ashanti,
Área
Florestal
de
Kwapani
m,
próximo
a Offinso

2

05
Fev

Nigeria

Sambas
Reserve

N. de
Mortos
1

Tipo de
Morte
Assassinato

Nome

Informações Adicionais

Kwado
Wireko

6

Assassinato

Desconhe
cido

Supostamente, Wireko foi sozinho para patrulha
por volta das 10 da manhã da quarta-feira dia
27 de março de 2013, porém nunca mais
retornou. Tendo esperado em vão pelo retorno de
Wireko, seus colegas guardas-parques - Franci
Brobbey e Leticia Asante - passaram a procurálo na floresta.
Os dois encontraram o cadáver de Wireko na
floresta e relataram o incidente à polícia de
Abofour.
A equipe de patrulha da policia militar enviada
ao local encontrou Wireko deitado em uma poça
de sangue com formigas por todo o corpo.
Verificações iniciais no corpo de Wireko
mostraram que o guarda foi baleado no peito à
queima-roupa.
O gerente do Distrito Florestal de Offinso, Sr.
Ernest Nkansah Kwarteng expressa pesar e
condolências com a família em luto.
MAIDUGURI, Nigéria – rebeldes Boko Haram
mataram pelo menos seis guarda-parques na
terça-feira em um ataque de represália depois
que as tropas apoiadas por helicópteros
destruíram sua base em uma reserva de caça
nigeriana.
http://www.reuters.com/article/2013/02/05/u
s-nigeris-violence-idUSBRE91414B20130205

Doações
A generosidade de associações internacionais de guarda-parques é enorme, para a qual
devo agradecer. Tenho intermediado doações de equipamentos (o primeiro dos quais
chegará em breve) para distribuição aos guardas que precisam. É indispensável fazer isso
de forma simplificada, a fim de receber melhor as futuras doações. No entanto, há uma boa
oportunidade de utilizar os canais existentes da África do Sul (através de empresas), para
facilitar a distribuição em todo o continente.
Restrições
Tenho plena consciência das oportunidades que existem para a FIG na África e da grande
necessidade de maior comunicação com os representantes dos países. Além disso, há
necessidade de um compromisso formal de alto nível (com o Parques Nacionais/(Área
Protegidas/Autoridades da Vida Selvagem), a fim de facilitar uma melhor representação dos
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guarda-parques e o desenvolvimento e implementação de apoio programado aos guardaparques.
Tempo e potencialmente financiamento para realizar isso e aproveitar as oportunidades,
são as principais restrições.
Chris Galliers
Representante da África
chrisgalliers@gameranger.co.za

Informe do Representante da Oceania
O foco principal na Oceania recentemente está sendo se preparar para o Congresso
Mundial de Parques da IUCN, a ser realizado em Sydney em 2014. O objetivo é a realização
de uma série de intercâmbio entre guarda-parques com a orientação das Associações
Membros de Guarda-Parques Australianos. O financiamento é para ser adquirido e as
delegações procuradas. As discussões iniciais envolveram guarda-parques do Timor,
Tetepare e Rapa Nui, os últimos através de contatos da Nova Zelândia. Espera-se que
através das redes e agências da ONU, aconteçam experiências significativas e produtivas.
Um grupo de trabalho da FIG para o Congresso foi formado e as ações e os resultados
delineados.
Recebemos a visita do guarda-parque norueguês Thomas Rødstøl, que passou por vários
parques australianos de dezembro de 2012 a março de 2013, entregou seu relatório,
conforme solicitado. Ele está sendo traduzido e em breve estará disponível para leitura.
Sean Willmore e eu estamos organizando um encontro com o Ministro de Meio Ambiente da
Austrália, Hon Greg Hunt MP, em um futuro não muito distante. Esperamos delinear
algumas de nossas iniciativas nacionais e aproveitar oportunidades para os próximos 12
meses. Com excelentes resultados já alcançados em trabalhar com guarda-parques na sede
de Flinders, isto promete ser uma discussão bem sucedida.
Conforme caminhamos para a nossa temporada de incêndio e turismo, os guarda-parques
estarão extremamente ocupados, mas vamos procurar manter a dinâmica na região
durante esta época.
Peter Cleary
pcleary@penguins.org.au
Facilitador da CARA e Representante da Oceania da FIG

Informe do Representante da América do Norte
Na cidade de São José, Califórnia, guarda-parques realizaram a evento anual “Coração do
Congo” no dia 19 de outubro, no zoológico da cidade. O Jardim Zoológico faz isso todo ano
para arrecadar dinheiro para os guarda-parques do Parque Nacional Virunga, que protegem
o gorila-das-montanhas. Eles têm sido capazes de fazer muita coisa boa ao longo dos anos.
Este ano, o chefe dos guarda-parques, Emmanuel de Merode, estava presente.
Estarei aguardando o Encontro de Guarda-Parques da Associação de Guarda-Parques
Nacionais (ANPR) que ocorrerá em outubro.
Jeff Ohlfs
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Federação Internacional de Guarda-Parques
deserttraveler2@roadrunner.com

Informe do Representante da Europa
Sem informe para esta edição.
Roger Cole;
Federação Internacional de Guarda-Parques
rangerroger@hotmail.co.uk

COMMITTEES & STAFF
Informe da equipe de tradução
É com grande prazer que anunciamos que esta e futuras edições do boletim também serão
traduzidas para o português, graças à colaboração da guarda-parque brasileira Miliany
Campos. A edição em espanhol foi traduzida graças ao apoio contínuo de Rebeca Mencos
da Guatemala. Queremos convidar-lhes também a fazer parte desta equipe de voluntários e
a incentivar-lhes a tradução em outros idiomas.
Osvaldo Barassi Gajardo
Coordenador da Equipe Tradutora
o_barassi@yahoo.es

INFORMES DAS ASSOCIAÇÕES
MJP Celebra o Dia Mundial do Guarda-Parque em Samlout, no Camboja
Preparando-se para celebrar o Dia Mundial do Guarda-Parque em 31 de julho, a Fundação
Maddox Jolie-Pitt (MJP) realizou o seu 4ª Acampamento Anual, “Eco-Ranger Day Camps uma semana cheia de atividades que promovem os tesouros naturais do Camboja - sua
fauna, florestas e o trabalho de guarda-parques cambojanos ‘ameaçados de extinção'. Hoje,
mais de 200 eco-guarda-parques trabalham nas aldeias rurais para construir consciência,
conhecimento e valores de conservação. Durante o Dia Mundial do Guarda-Parque, ecoguarda-parques uniram-se com a Equipe de Conservação e Fiscalização da Vida Selvagem
da MJP (CWET) para repetir o compromisso dos guarda-parques e prometeram continuar
com as iniciativas de conservação que vão ajudar a proteger o ecossistema de Samlout a
longo prazo.
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O guarda-parque cambojano Lim Bo também teve uma homenagem póstuma por seu
trabalho, que foi aceito por sua esposa em uma cerimônia especial na aldeia. O Sr. Bo foi
morto em 2011 após fazer uma barreira para parar um veículo que estava transportando
madeira ilegal através de um posto de inspeção na estrada da Área Protegida de Samlout.
Stephan Bognar, CEO da Fundação MJP, disse que Lim Bo nunca será ‘esquecido e sempre
nos lembrará do quão grandiosa é a capacidade de certas pessoas que colocam em risco
sua própria segurança a fim de proteger os nossos recursos naturais ". Bognar,
acompanhado pelo Sr. Thorn Kim Hong (Ministério do Meio Ambiente-Diretor do Parque
Samlout) e o Sr. Sina Bou (Diretor Sênior de Conservação da CWET), forneceu para sua
esposa uma bandeira cambojana e uma cesta de alimentos. O evento foi finalizado com
uma cerimônia de plantio de árvores em honra a Lim Bo. A árvore Beng (Afzelia Xylocarpa),
com o nome científico de Pahudia cochinchinensis, deverá crescer em torno de 30 metros de
altura e vai proporcionar aos visitantes um lugar para descansar em uma área fresca e
sombreada.
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Em 2003, a MJP fez parceria com o Ministério do Meio Ambiente cambojano (MoE) para
desenvolver um programa de conservação para a última floresta tropical intacta, no
noroeste do país, a Área Protegida de Samlout. O plano incluía o recrutamento,
treinamento e suporte para a Equipe de Conservação e Fiscalização da Vida Selvagem da
MJP (CWET), composto por guarda-parques locais (Ministério do Meio Ambiente) e oficiais
da polícia militar e de patrulha de fronteira do Camboja, que operariam dentro do parque
para ajudar a parar o comércio ilegal de madeira, a invasão de terras e caça de animais
silvestres. Cobrindo 60 mil hectares, o parque inclui espécies raras e que estão
desaparecendo, como o elefante-asiático, urso-negro-asiático, urso-malaio e o bisãoindiano.
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Estas fotos são de Samlout, um parque no Camboja, administrado pela Fundação Maddox
Jolie Pitt, como parte de seu compromisso com a erradicação da pobreza rural no Samlout.
MJP se concentra em educação, saúde, agricultura e conservação como forma de reerguer
uma comunidade. A Área Protegida de Samlout faz fronteira com a Tailândia, um dos
últimos remanescentes de florestas tropicais secas, cheias de gibões, e serve como rota de
migração para o elefante-asiático e o tigre.
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Stephan Bognar é o diretor-executivo da MJP. Muitos dos guarda-parques nestas fotos
passaram algum tempo no Parque Nacional das Sequoias, como parte de um acordo de
cooperação, trabalhando lado a lado com os guardas-parques dos EUA.
Holly Bundock,
Membro do Conselhor, Globalparks.org

Evento do Dia da Família no Dia Mundial de Guarda-Parques da GRAA
Guarda-parques, ou ‘game rangers’, como são chamados na África, formam a linha de
frente para proteger nosso patrimônio natural para as gerações futuras. Seu trabalho é
muitas vezes perigoso, difícil, desvalorizado, não reconhecido e ignorado. Apesar disso, os
guarda-parques estão dedicando suas vidas para proteger o que não é deles, mas nosso.
Isto vem sendo reconhecido como tão digno de celebração que a IUCN declarou o dia 31 de
julho como o Dia Mundial dos Guarda-Parques, comemorado como tal desde 2007.
Em apoio aos homens e mulheres desta profissão honrosa, a Game Ranger’s Association of
Africa (GRAA) realizou um Dia da Família, no domingo 04 de agosto de 2013, no Zoológico
de Johanesburgo, na África do Sul. Organizadora de eventos profissionais, a Currin't Events
foi responsável pelo gerenciamento de projetos e logística do evento, que foi um grande
sucesso, com mais de 700 pessoas (mães, pais e crianças), participando e aprendendo
sobre a conservação de nossa preciosa vida selvagem.
O objetivo do Dia da Família foi a sensibilização para o trabalho que GRAA e os guardaparques fazem em proteção e conservação vital do nosso patrimônio natural, bem como
para aprender mais sobre a carreira de um guarda-parque. A GRAA levou guarda-paques
para os visitantes conhecerem mais sobre esta carreira emocionante, e tanto o Zoológico
como a GRAA tiveram sua equipe dando palestras educativas para os convidados sobre
abutres, rinocerontes, leões e bucorvos. A Universidade Tshwane de Tecnologia (TUT)
estava lá para mostrar os seus cursos de formação de conservação, como também o South
African Wildlife College, o principal instituto educacional de treinamento de campo para
guarda-parque na África do Sul.
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Vice-presidente da GRAA Marius Fuls e as finalistas do Miss Terra da África do Sul
parabenizam um dos muitos vencedores do dia

A Reserva de Dinokeng, a única que possui os “Big-5” em Gauteng, teve seus funcionários
presentes no Dia da Família e deu o prêmio top de um fim de semana em um de seus
chalés no sorteio. Caçadores e armazéns ao ar livre doaram outros prêmios. As finalistas do
Miss Terra da África do Sul também foram para apoiar o Dia da Família GRAA e
distribuíram prêmios no sorteio.
A GRAA gostaria de agradecer a comunidade e meios de comunicação que tornaram
possível a divulgação, reconhecendo e celebrando o Dia Mundial dos Guarda-Parques, e
também em fazer o Dia da Família da GRAA um imenso sucesso. O Dia da Família no Dia
Mundial de Guarda-Parques vai se tornar um evento anual e os organizadores estão
ansiosos para receber futuramente ainda mais pessoas neste dia especial.
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O Vice-presidente da GRAA Marius Fuls destaca a importância dos guarda-parques e seu
trabalho durante uma das apresentações do evento
Andrew Campbell
andrew@gameranger.co.za

Dia Mundial do Guarda-Parque em Sernaglia della Battaglia, Itália

Este ano, nós comemoramos assim o Dia Mundial do Guarda-Parque. Nos dias anteriores,
eu divulguei o cartaz aos meios de comunicação locais e a todos os municípios em minha
província. A cidade de Segusino começou a preencher e imprimir o cartaz e publicá-lo em
sua página no Facebook.
Nós comemoramos o Dia Mundial do Guarda-Parque em Seraglio della Battaglia perto do
Rio Piave, em uma área chamada "Passo Barche" (Passagem de Barcos). Nós explicamos
sobre nossas atividades e as origens da FIG, realizamos a leitura do memorando e fizemos
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um minuto de silêncio. Estou enviando algumas fotos do evento.

Na foto, ao fundo, você pode ver uma réplica das jangadas, uma vez utilizadas para o
transporte de toras ao longo do rio Piave, desde as montanhas do Cadore até Veneza.

Quando você for a essa região seria bom organizar uma visita a Veneza, onde eu trabalho
como policial.
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PILLONETTO Nicola
Vice-Presidente
Volontari d'Europa – Guarda-Parque

A equipe do New South Wales Park reúne-se para o Dia Mundial do Guarda-Parque
A equipe do NPWS (‘National Parks and Wildlife Service’) de Merimbula, Austrália, se reuniu
para um almoço do Dia Mundial dos Guarda-Parques no restaurante tailandês Hot Wok na
quarta-feira, para celebrar sua profissão e relembrar e arrecadar dinheiro para aqueles que
doaram suas vidas pela proteção da vida selvagem do mundo e de áreas protegidas.

Este ano o Dia Mundial dos Guarda-Parques foi muito comovente para o pessoal do NPWS,
pois eles tinham acabado de receber a notícia que dois de seus colegas guarda-parques da
Tanzânia tinham sido gravemente feridos em operações anti-caça e um tinha sido morto,
agredido com facão até a morte. O guarda morto e os feridos trabalharam para a Fundação
PAMS, uma organização conservacionista que opera na Tanzânia, para quem a equipe do
NPWS e membros da comunidade local têm prestado ajuda por meio da associação
profissional “The Protected Area Workers Association of NSW” (PAWA).
O guarda-parque da NPWS, George Malolakis, disse: "Esta foi uma grande tragédia e
elucida o fato de que isso é uma guerra e que vidas estão sendo perdidas. Os guardaparques que trabalham na The Thin Green Line são a linha de frente na luta contra o crime
ambiental, eles geralmente não dispõem de recursos e são mal equipados e precisam da
nossa ajuda. O almoço e as doações da comunidade arrecadaram mais de 600 dólares para
enviar aos nossos companheiros mortos na Tanzânia".
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George Malolakis

Dia Mundial do Guarda-Parque em Portugal
A Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza, em comemoração ao Dia
Mundial de Guarda-Parques, organizou uma caminhada no Pisão de Cima – no Parque
Natural de Sintra-Cascais, que incluiu a liberação de uma águia-calçada (Hieraaetus
pennatus) recuperada de ferimentos causados por caçadores.

20 crianças de 5 a 13 anos e um grupo de jovens de 16 a 18 anos participaram das
comemorações.
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Francisco Semedo
Dia Mundial do Vigilante da Natureza

INFORMES ESPECIAIS
Congresso de Parques da Ásia
De 13 a 17 de novembro de 2013, será realizado o primeiro Congresso de Parques da Ásia,
em Sendai, Japão. Este Congresso é uma importante prévia para o Congresso Mundial de
Parques, ano que vem em Sydney. A IUCN está trabalhando com o Ministério do Meio
Ambiente do Japão para organizar este evento. Você pode encontrar mais informações nos
links abaixo:
https://cmsdata.iucn.org/downloads/asia_parks_congress_press__no_print_marks__
_2_.pdf
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/
Jamie Kemsey
Gerente de Comunicações de Áreas Protegidas
Programa Mundial de Áreas Protegidas,
IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza)
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Escritório da Ásia

James.KEMSEY@iucn.org

Tutoria, Treinamento e Intercâmbio para Profissionais de Áreas Protegidas
Olá a todos. Estou coordenando um projeto em nome do Corpo Executivo da FIG – Tutoria,
Treinamento e Intercâmbio para Profissionais de Áreas Protegidas (MC&Ex). Gostaria que
vocês soubessem disso, particularmente o que foi apresentado no Congresso Mundial de
Guarda-Parques (veja o resumo do congresso). No pavilhão Ngurdoto Mountain, Wayne
Lotter, junto com Moses Wafula Mapesa, apresentamos a sessão ‘Parcerias Globais para a
Profissionalização da Gestão de Áreas Protegidas’. É um projeto que pode e terá impacto
direto para os membros da FIG e a comunidade mundial de guarda-parques.
Interessou-se?
O projeto faz parte de uma iniciativa da IUCN - WCPA para os próximos três anos. Sob a
bandeira do programa Parcerias Globais para a Profissionalização da Gestão de Áreas
Protegidas, a FIG está entregando o projeto MC&Ex, um de quatro, para o Grupo de
Trabalho de Educação e Aprendizagem, presidido pelo membro do WCPA Eduard Muller.
No Congresso Mundial de Conservação que ocorreu no ano passado em Jeju, na Coréia do
Sul, três meses antes do Congresso Mundial de Guarda-Parques, a FIG tinha assumido o
compromisso de assumir a liderança neste aspecto particular do programa. Fomos capazes
de delinear o projeto e nosso compromisso na apresentação de Wayne e Moses. O projeto
'Guarda-parques sem Fronteiras', (Jay Wells e Elaine Thomas) também tem uma forte
ligação com este novo movimento da FIG.
Para que isso aconteça, estou interessado em saber de qualquer pessoa de associações
membros que gostaria de participar de alguma forma. Nesta fase inicial, nos próximos
meses, vou trabalhar no escopo do projeto. Pretende-se introduzir cada um dos quatro
projetos do Grupo de Trabalho de Educação & Aprendizagem no Congresso Mundial de
Parques que será realizado no próximo ano, em Sydney, Austrália. Você pode dar uma
olhada na página da WCPA-IUCN em:
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2
Se você gostaria de se juntar a mim e outros colegas da FIG neste projeto avise-me no
email:
andrew.nixon@parks.vic.gov.au
Estou ansioso para saber de guarda-parques interessados!
Andrew Nixon
Associação de Guarda-Parques de Victoria, Austrália
andrew.nixon@parks.vic.gov.au

Linha da Frente da Natureza
‘Linha da Frente da Natureza’: uma nova iniciativa para aumentar a conscientização sobre
o trabalho de guarda-parques
Como é sua vida como um guarda-parque?
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Como isso afeta sua família?
Você já esteve envolvido em uma situação de risco de vida durante seu trabalho?
Você já teve uma experiência única de vida selvagem/natural no exercício do seu trabalho?
O que significa para você ser um guarda-parque?
Quais são suas expectativas?
Estas e outras perguntas estão sendo feitas por uma nova campanha, que será lançada em
breve, para aumentar a conscientização sobre o trabalho de guardas ao redor do mundo.
O projeto britânico liderado por guarda-parques, The Queen Elizabeth Parks Twinning
Project (QETP), sediado no Queen Elizabeth Country Park, em Hampshire, Reino Unido, está
ampliando o seu alcance, lançando o “Linha da Frente da Natureza”, uma campanha em
vídeo apresentando o trabalho de guarda-parques em todos os cantos do planeta.
A campanha ‘Linha da Frente da Natureza’ já atraiu o apoio de alguns parceiros grandes e
espera ganhar apoio e contribuição de guarda-parques em todo o mundo. Ao incentivar
guarda-parques para fazer filmes curtos (não mais do que cinco minutos cada) e
encaminhá-los para a equipe da Linha da Frente da Natureza, no Reino Unido, espera-se
que o site da Nature Frontline e o canal no YouTube se tornarão populares com a
hospedagem de uma série de histórias fascinantes de guarda-parques. As mídias sociais
serão bem aproveitadas e a mensagem vai para todo o planeta!
O objetivo é garantir que, através da campanha ‘Linha da Frente da Natureza’, muito mais
pessoas compreendam o trabalho crucial que guarda-parques fazem diariamente, e em
alguns casos, colocando suas vidas em risco, garantindo que a fauna e a flora do nosso
planeta sejam protegidas para as gerações futuras.
A Linha da Frente da Natureza não vai procurar diretamente doações, mas as pessoas que
quiserem oferecer apoio financeiro serão incentivadas a doar o dinheiro para a The Thin
Green Line através de um link no website.
Os vídeos podem ser muito poderosos, acrescentando uma história humana para uma
questão importante. A equipe está esperando que, como um desdobramento da campanha,
um cineasta se interesse em produzir um filme mais longo, estilo documentário, para
ampla distribuição.
Fique atento para mais informações no próximo boletim no Ano Novo!
Se você gostaria de saber mais sobre como fazer um vídeo para a campanha, ou acha
que pode ajudar de alguma forma, entre em contato: info@naturesfrontline.org.
Nota de rodapé: QETP (www.queenelizabethparks.org) é um projeto comunitário que reúne
pessoas, escolas, comunidade e funcionários do Parque Nacional Rainha Elizabeth, em
Uganda e da Queen Elizabeth Country Park, na Inglaterra. Ele se concentra em
conservação, trabalhando em estreita colaboração com comunidades locais capacitadas e
apoiando iniciativas de educação. Além disso, promove o intercâmbio de ideias e melhores
práticas entre os funcionários dos dois parques.
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Por Liz Bourne,
info@naturesfrontline.org.
em nome da Linha da Frente da Natureza e QETP

Por

favor,

contribua

para

temas

futuros

do

Periódico

PARKS

PARKS, O Periódico Internacional de Áreas Protegidas e Conservação, teve um
relançamento bem-sucedido no Congresso Mundial de Conservação, em setembro de 2012,
e queremos manter essa energia. Por favor, junte-se a nós para melhorar o único periódico
revisado pelos pares dedicado totalmente às áreas protegidas:
http://www.iucn.org/parks.
Sue Stolton e Nigel Dudley
sue@equilibriumresearch.com

CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS EVENTOS
Encontro de Guarda-Parques da ANPR
Congresso de Parques da Ásia
Congresso Mundial de Parques

St Louis, Missouri, EUA
Sendai, Japão
Sidney, Austrália

27-31 de outubro de 2013
13-17 de novembro de 2013
12-19 de novembro de 2014

DIRETÓRIO DE MEMBROS (10 de setembro de 2013)
A lista a seguir é somente para uma citação rápida e não inclui os nomes de associações de guarda-parques
particulares. Quando mais do que um nome está listado para um determinado país, é porque há mais do que
uma associação de guarda-parques naquele país. Para uma lista completa, por favor, entre em contato com a
secretária da FIG, Tegan Burton, no endereço listado abaixo.
OFICIAIS
Posição
Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
Secretária

Nome
Sean Willmore
Wayne Lotter
Meg Weesner
Tegan Burton

País
Austrália
Tanzânia
Estados Unidos
Austrália

E-mail
president@internationalrangers.org
wayne@pamsfoundation.org
mweesner@att.net
secretary@internationalrangers.org

REPRESENTANTES REGIONAIS
África
Ásia
América Central
Europa
América do Norte

Chris Galliers
Yong-Seok Shin
Cesar Augusto
Flores Lopez
Florin Halastauan
Jeff Ohlfs

Oceania

Peter Cleary

África do Sul
Coréia
Guatemala

chrisgalliers@gameranger.co.za
npars@hanmail.net
Titinoflores2000@yahoo.com

Romênia
Estados
Unidos
Austrália

Florin_hombre@yahoo.com
deserttraveler2@roadrunner.com
pcleary@penguins.org.au
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América do Sul

Vago

EX-PRESIDENTES
Ex-Presidente
Ex-Presidente

Gordon Miller
Rick Smith

Inglaterra
Estados
Unidos
África do Sul
Estados
Unidos

irfhq@gmail.com
rsmith0921@comcast.net

Ex-Presidente
Ex-Presidente

David Zeller
Deanne Adams

Inglaterra

cdilcock@supanet.com
jaywells@methownet.com

Osvaldo Barassi

Estados
Unidos
Chile/Brasil

David Burns
Kristen Appel
Andy Nixon

Austrália
Austrália
Austrália

babaji@internode.on.net
kristenappel@octa4.net.au
andrew.nixon@parks.vic.gov.au

Michal Skalka

República
Checa

skalka.michal@seznam.cz

zeller.irf@gmail.com
irfdeanne@aol.com

LÍDERES do STAFF & COMMITTEE
Guarda-parque
Oficial de
Pagamento
Guarda-Parques
sem Fronteiras
Equipe de
Tradução
Website
Comitê Gestor do
Congresso Mundial
de Guarda-Parques
Desenvolvimento
Juvenil

Vago
Colin Dilcock
Jay Wells
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o_barassi@yahoo.es

REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES DE GUARDA-PARQUES
Região
África

Nome
Jobogo Mirindi

País
República
Democrática do
Congo
Costa do Marfim
África do Sul
Tanzânia
Uganda
Egito

E-mail
jmirindi@yahoo.com

DD Boro
Yong-Seok Shin
Leonel Delgado Pereira
Cesar Augusto Flores
Lopez

Índia
Coréia do Sul
Costa Rica
Guatemala

ddboro@gmail.com
npars@hanmail.net
leonel.delgado@sinac.go.cr
Titinoflores2000@yahoo.com

Barbara Mertin
Branko Štivic
Borek Franek
Arne Bondo Anderson
Roger Cole

Áustria
Croácia
Republica Checa
Dinamarca
Inglaterra/País de
Gales
França

barbara.mertin@chello.at
bstivic@yahoo.com
borek.franek@seznam.cz
arne1864@bbsyd.dk
rangerroger@hotmail.co.uk

Joachim Kouame
Chris Galliers
Krissie Clarke
John Makombo
Usama Fatthalla
Ghazali
Ásia
América
Central

Europa

Emmanuel Icardo
Minna Koramo
Frank Grütz
Tünde Ludnai
Thorunn Sigihorsdottir
Brendan O’Shea
Alberto Dominici
Augusto Atturo
Nicola Pillonetto
Rigmor Solem
Tadeusz Sidor
Francisco Jose
Semedo Correia
Mihai Gligan
Viktor Grishenkov
Tony Wilson
Zdeno Pochop
Martin Solar
Francisco Tejedor
Per Egelberg
Alice Johnson

Finlândia
Alemanha
Hungria
Islândia
Republica da
Irlanda
Itália
Itália
Itália
Noruega
Polônia
Portugal

ahounze@yahoo.fr
chrisgalliers@gameranger.co.za
krissie@pamsfoundation.org
jbmakombo@yahoo.com
ughazali_gepa@hotmail.com

emmanuel.icardo@mercantourparcnational.fr
suomenrangerit@gmail.com
head@bundesverband-naturwacht.de
ludnait@knp.hu
thorunns@simnet.is
Brendan.O’Shea@ahg.gov.ie
albedom@libero.it
ecopol@fastwebnet.it
nicola.pillonetto@hotmail.it
rigmor.solem@dirnat.no
ptsop@ptsop.org.pl
franciscosemedo@gmail.com

Romênia
Rússia
Escócia
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Suécia
Suíça

mgligan@yahoo.com
vkz@mail.ru
nefrs@hushmail.com
zpochop@gmail.com
martin.solar@tnp.gov.si
amanita@teleline.es
per.egelberg@tyresta.se
alice.johnson@oekological.com
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REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES DE GUARDA-PARQUES
Região
América
do Norte

Nome
Birch Howard
Bryan Sundberg
Tony Sisto
Eric Keefer

País
Canadá
Canadá
Estados
Unidos1
Estados Unidos

E-mail
Birch.Howard@pc.gc.ca
secretary.anroa@gmail.com
Tsisto47@aol.com
keefere@gmail.com

2

Steve Bier

Estados Unidos

sbier@parks.ca.gov

3

Carl Nielsen

Estados Unidos

Nielsen4397@comcast.net

4

Pam Helmke

Estados Unidos

pamannh@yahoo.com

5

Kevin Murphy

Estados Unidos

kevin.murphy@alaska.gov

6

Oceania

Kelly Knights
Joshua Madden
Greg Keith
Derek Snowball
Barry Batchelor
Edena Critch
Luke Bouwman
Jude Rawcliffe

Austrália7
Austrália8
Austrália9
Austrália10
Austrália11
Austrália12
Austrália13
Nova Zelândia

ntrangers@live.com.au
joshtmadden@gmail.com
greg.keith@derm.qld.gov.au
des_snowball@hotmail.com
Barry.Batchelor@parks.tas.gov.au
edena.critch@parks.vic.gov.au
luke.bouwman@dec.wa.gov.au
jude@nzrecreation.org.nz

South
America

Marcelo Ochoa
Rober Salvatierra
Juventino Kaxuyana
João Carlos Nunes
Batista
Julio Cesar Vergara
Zapata
Jose Vistoso
Lenoel Guido Gil Yepez
Raúl Alonzo Benitez
Wilder Canales Campos
Roy Ho Tsoi
Gonzalo Larrobla

Argentina
Bolivia
Brasil
Brasil

mochoa@apn.gov.ar
robsalva@hotmail.com
apitikatxi@gmail.com
jcarlosnbatista@gmail.com

Chile

rrcipres@conaf.cl

Chile
Equador
Paraguai
Peru
Suriname
Uruguai

jvistoso@tnc.org
ggil@spng.org.ec
viajerowcc@hotmail.com
rhotsoi@gmail.com
bichocandado@yahoo.com

1

Nacional
Nacional
3
Estadual - Califórnia
4
Nacional
5
Estadual - Califórnia
6
Estadual – Alaska (provisional member)
7
Estadual (Território do Norte)
8
Estadual (New South Wales)
9
Estadual - Queensland
10
Estadual – Sul da Austrália
11
Estadual - Tasmânia
12
Estadual - Victoria
13
Estadual – Oeste da Austrália
2
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COMUNIDADE INTERNACIONAL DE PARQUES
ACT Brasil

Vasco van
Roosmalen

Brasil

vasco@actbrasil.org.br

Europarc

Carol Ritchie

Europa

c.ritchie@europarc.org

FFI14

Paul Hotham

Inglaterra

paul.hotham@fauna-flora.org

Quênia

grasp@unep.org

País de Gales

icpl@protected-landscapes.org

Suíça

mail@iucn.org

Nik Lopoukhine

Canadá

nik.lopoukhine@pc.gc.ca

Dr. Ernesto
Enkerlin

México

enkerlin@itesm.mx

GRASP15
ICPL16

Liz Hughes

IUCN HQ
IUCN17 WCPA18

IUCN/WCPA
World Heritage
Thematic Leader

Allen Putney

Jacobs Foundation

putney.allen@att.net

Inglaterra

jf@jacobsfoundation.org

Latin American
Rangers Federation

Daniel Paz
Barreto

Argentina

pazbarreto@gmail.com

Parks Victoria

Chris Rose

Austrália

chris.rose@parks.vic.gov.au

RSPB19

Steve Rowland

Inglaterra

steve.rowland@tesco.net

The Thin Green
Line Foundation

Sean Willmore

Austrália

sean@thingreenline.info

Turner Foundation

Mike Finley

Estados Unidos

mikef@turnerfoundation.org

World Heritage
Commission –
Special Projects

Guy Debonnet

g.debonnet@unesco.org

GANHADORES DO PRÊMIO JOVEM CONSERVACIONISTA
2012

Elisângela Sales
Dos Santos

Brasil

elisangela@actbrasil.org.br

2011

Héctor Antonio
Caymaris Zanelli

Uruguai

caymaris@gmail.com

2010

Alasdair Harris

Escócia/Madagascar

al@blueventures.org

2008

Edwin Sabuhoro

Ruanda

esabuhoro@rwandaecotours.com

2006

Christian Teran

Equador

cteran2@yahoo.es

14

Fauna Flora International
Great Apes Survival Project (UNEP)
16
International Centre for Protected Landscapes
17
International Union for Conservation of Nature
18
World Commission on Protected Areas
19
Royal Society for the Protection of Birds
15
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