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Informe do
Presidente

Sean Willmore
Presidente da FIG & Membro da Associação de Guarda-Parques de Victoria
president@internationalrangers.org
W: http://internationalrangers.org
T: +61 (0) 3 5931 3202

Olá Guarda-Parques. Chegamos a uma movimentada época do ano com nossos prêmios
para guarda-parques anunciados, atividades do Dia Mundial do Guarda-Parque,
desenvolvimento do nosso kit para esse dia, dando progresso a novas associações,
preparações para o Congresso Mundial de Parques em novembro e muito mais.

Aqui estão algumas coisas em que tenho estado envolvido como Presidente ou que são
de meu conhecimento:
DIA MUNDIAL DO GUARDA-PARQUE: 31 de julho- estaremos enviando o Quadro de
Honra de 2014, manifesto do Dia Mundial do Guarda-Parque que neste ano expressará
“Respeitando o Dia Mundial do Guarda-Parque”. O Duque de Cambridge (Príncipe
William) estará também filmando um vídeo para nós amanhã, que nós
compartilharemos com uma mensagem da Dra. Jane Goodall. O Dia Mundial do
Guarda-Parque está se propagando e estamos trabalhando com a IUCN e outras
organizações para espalhar a palavra por toda a parte. Eu espero que você e seus
colegas Guarda-Parques participem. Mais informações estarão disponíveis no website
da FIG e na Página do Facebook.
PRÊMIOS – Há três prêmios que reconhecem o grande trabalho dos Guarda-Parques.
Eles estão disponíveis online agora em www.internationalrangers/awards
Young Conservationist Award- patrocinado pelo Parks Victoria
Prêmio Dra. Jane Goodall de Esperança e Inspiração- Patrocinado pela The Thin
Green Line
Prêmio da FIG de Realização de Vida – Patrocinado pela The Thin Green Line
É uma ótima oportunidade de destacar o trabalho de guarda-parques jovens, inspirados
e experientes. Todos os vencedores serão convidados para o Congresso Mundial de
Parques da IUCN em Syndey, com 5000 dólares americanos custeados para cada um.
Por favor, repasse o link acima para todos os guarda-parques e conexões relacionadas
à conservação e incentive o maior número possível de aplicações. Obrigado ao time de
premiações por ajudar a colocar isso em prática, incluindo o representante da Oceania
Peter Cleary, o representante da África Chris Galliers e o representante da PAWA Greg
Wallace.
Congresso Mundial de Parques da IUCN. Nós estamos trabalhando bastante com a
IUCN, Parks Victoria e outros contatos. Fixamos taxas reduzidas para acomodação no
Parque Nacional Lane Cove, camisetas para todos os guarda-parques filiados à FIG, a
uma estação base de Guarda-Parques no congresso onde nós poderemos apresentar
nosso trabalho e permitir aos participantes conhecerem guarda-parques. Nós temos
algumas apresentações-chave e workshops para guarda-parques e delegados e
gostaríamos de conseguir o máximo de guarda-parques possível. Para mais
informações, por favor, envie um email para a secretária Tegan Burton:
secretary@internationalrangers.org
Patrocício para o Congresso Mundial de Parques da IUCN, Sydney, Novembro de
2014:
É caro participar do congresso e nós conseguimos garantir algum fundo para os
guarda-parques da FIG e guarda-parques afiliados.
A Fundação The Thin Green Line (TTGLF) financiará:
• Participação Completa no Congresso para até 6 delegados, incluindo
passagens aéreas, inscrição no congresso e acomodação. Os vistos serão por
conta do delegado. Patrocinado 50% pela TTGLF e 50% por outra agência.
• Taxas do Congresso e acomodação para até 10 Guarda-Parques – passagens
aéreas/vistos são responsabilidade do requerente – financiado pela TTGLF.
Para todo o exposto acima, será necessário enviar uma cópia do seu pedido de apoio da
IUCN se você se candidatou e/ou uma breve descrição sobre por que você seria um
candidato adequado para representar a FIG/TTGLF e guarda-parques no CMP. Envie

Solicitações para sean.willmore@thingreenline.org.au O vice-presidente da FIG,
Wayne Lotter, e eu selecionaremos os candidatos aprovados com base nas suas
contribuições para a FIG e para a TTGLF para estipular e potencialmente ir adiante,
assim como a qualidade do requerimento. Observe que os requerimentos serão em
número maior que nossa capacidade de auxiliar, então, por favor, compreenda que
será competitivo. As inscrições terminam no dia 20 de agosto. Por favor, repasse para
seus contatos.
Daqui para frente espero viajar para América Latina e trabalhar com as Associações e
grupos de Guarda-Parques e discutir uma maior colaboração lá.
Estarei também falando sobre guarda-parques na Iniciativa Clinton Global em Nova
York.
Por meio da Fundação The Thin Green Line, tem sido financiados projetos de guardaparques para treinamento anti-caça no Quênia e Tanzânia e esperamos levantar mais
fundos para outras regiões. Nós precisamos de sua participação ativa para formar
projetos para suas regiões que auxiliem guarda-parques e seus locais de trabalho. Um
contingente de viúvas tem sido auxiliado ou está em processo de auxílio na África,
América Latina e Ásia.
Finalmente, parabéns para Florin Halastauan, representante da ORF da Europa, Branko
Stivic, presidente da Associação de Guarda-Parques da Croácia e todos os envolvidos
no Congresso de Guarda-Parques da Europa que teve 130 guarda-parques delegados
reunidos de toda a Europa. Houve ótimas discussões e workshops com 4 temas
principais de: Guarda-Parques Júnior, Projetos de Irmandade, Comunicação e
Treinamento de Guarda-Parques. Devemos almejar isso em casa região a cada 4 anos!
Para todos vocês aí, continuem o grande trabalho, vamos nos ajudar e fazer barulho
para os Guarda-Parques neste Dia Mundial do Guarda-Parque, 31 de julho.
Tudo de melhor para vocês,
Sean Wilmore

Informe do Vice-Presidente

Wayne D. Lotter
Vice-Presidente da FIG & Membro da Associação de Guarda-Parques da África
wayne@pamsfoundation.org W: http://internationalrangers.org
T: +61 (0) 3 5931 3202

Eu gostaria de agradecer sinceramente a pequena equipe de pessoas que têm
trabalhado nos preparativos para o Congresso Mundial de Parques e garantindo o
máximo possível de representação dos guarda-parques e de questões práticas sobre
área protegida lá!
Como é típico em comitês, a diferença é feita principalmente graças a uma minoria de
'fazedores'. Essas pessoas fazem disso uma prioridade para encontrar maneiras de fazer
coisas positivas acontecerem e garantir a relevância e o crescimento das organizações,
tais como, no nosso caso, a FIG. Enquanto há sempre aqueles que nunca conseguem
fazer o trabalho necessário entre as reuniões, e os poucos que enxergam problemas em
tudo e permanentemente têm o pé no freio e encontram uma série de razões para
convencer os outros que é mais seguro permanecer parado e manter as coisas longes
de acontecerem, independentemente das implicações de isso significar progresso zero
no cumprimento da missão da organização, felizmente para a FIG nós temos alguns
membros que são visionários e focados em solução e estão fazendo uma diferença
positiva. Não repetirei alguns dos desenvolvimentos positivos que estão em progresso,
pois os detalhes deles estão relatados neste boletim pelos responsáveis em iniciar e

implantá-los, incluindo nosso Presidente e Secretária.
Eu não tenho sido tão ativo como alguns têm sido para a FIG nos últimos meses e eu não
iniciei nada novo que não tenha sido relatado anteriormente. Minhas atividades
principais relacionadas à FIG nos últimos meses foram novamente relativas a:
- representar a FIG no Conselho da Fundação The Thin Green Line (incluindo reuniões
mensais que participo via Skype);
- manter atividades de parceria entre os membros da FIG e minha própria organização
de apoio a guarda-parques, como o fornecimento de equipamentos, treinamento e
dinheiro para patrulhas, etc. (como parte do apoio continuo de parceria com a PAWA,
membros individuais e contribuições de auxílio a guarda-parques pela TTGLF;
- servir no Conselho Interino da recém-criada Federação de Guarda-Parques da Ásia;
- contato com a IUCN e a WCPA; e coordenar o time de autores para desenvolver o
melhor guia prático de treinamento anti-caça da WCPA para guarda-parques de campo.
O workshop consultivo proposto sobre esse tema, que foi planejado para ser incluído
no Congresso Mundial de Parques, em novembro, foi aprovado para inclusão na
programação do Congresso. Como parte da preparação para isso e do documento final
associado que será publicado em 2015, realizaremos um workshop na África do Sul em
julho e outro no sudeste da Ásia em setembro de 2014.
Finalmente, lembre-se da oportunidade de publicar artigos na publicação da IUCN
“PARKS” e envie-me os rascunhos do artigo ou ideias de artigos potenciais de guardaparques para esta revista. Eu ficaria contente em ouvir de você algo a respeito disso. A
revista pode ser encontrada em
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_par
ks2/
Cumprimentos a todos os guarda-parques, bem como para seus apoiadores, e/ou os
apoiadores da vida e locais selvagens, que são muito importantes para todos nós.

Prêmios Internacionais de Guarda-Parques
A Federação Internacional de Guarda-Parques tem o prazer de anunciar que o
programa de Prêmios de 2014 acaba de ser lançado.
O programa acrescenta dois novos prêmios para o Prêmio Jovem Conservacionista, que
são o Prêmio Dra Jane Goodall de Esperança e Inspiração e o Prêmio FIG de Realização
de Vida. Em combinação, os prêmios reconhecem o espírito jovem, inspirador e
duradouro dos Guarda-Parques, e proporcionam a todos nós a oportunidade para
destacar a nossa profissão e o trabalho maravilhoso que tantas pessoas ao redor do
mundo estão fazendo.
As inscrições se encerram no dia 25 de agosto de 2014, e os premiados serão
anunciados no Congresso Mundial de Parques, em Sydney, Austrália, em novembro de
2014.
Mais informações - http://internationalrangers.org/awards/
Por favor, ajude a divulgar para o mundo e encorajar inscrições de uma boa lista de
candidatos.

Informe da Secretária

Tegan Burton
Secretária da FIG & Membro da Associação de Trabalhadores de Áreas Protegidas da NSW
mailto:secretary@internationalrangers.org

Como Secretária, recebo uma lenta, mas constante, quantidade de várias perguntas
sobre a FIG, como o interesse em se tornar membro, ou a procura por mais informação
sobre as questões em que Guarda-Parques estão envolvidos, como a caça. Gostaria de
agradecer ao nosso time de Representantes Regionais pelo seu apoio, à medida que
eles são aqueles que na maioria das vezes peço para responder essas questões.
Como o prazo para as inscrições para o Congresso Mundial de Parques se aproxima, foi
ótimo ver o número de delegados da FIG crescendo. Espero ver todos no Congresso
em novembro. Eu também gostaria muito que mais delegados de uma gama mais ampla
de países sejam capazes de garantir o patrocínio para se juntar a nós neste evento.
Apenas um lembrete de que, se você ainda não tiver se inscrito para o Congresso
Mundial de Parques, mas pretende se inscrever, e gostaria de usar a acomodação com
desconto da FIG no Parque de Turismo Lane Cove River (detalhes abaixo), por favor,
me avise via secretary@internationalrangers.org
A experiência do último Congresso Mundial de Parques em Durban demonstrou a
importância de delegados da FIG serem acomodados juntos, a fim de maximizar a
eficácia do Congresso.
Para essa finalidade, a FIG garantiu um taxa de acomodação com desconto para cabines
totalmente equipadas no Parque de Turismo Lane Cove River, dentro do Parque
Nacional Lane Cove (www.nationalparks.nsw.gov.au/lane-cove-national-park/lanecove-river-tourist-park/accommodation). Este local é cerca de 1 hora via transporte
público, mas menos de 30 minutos por estrada a partir do local do Congresso. Portanto,
a PAWA se ofereceu para organizar ônibus para o transporte direto de e para o
Congresso a cada dia.
Opções disponíveis para acomodação para nove noites, de 11 a 20 de novembro, são
(observe que todos os preços estão cotados em dólares australianos):
- quarto triplo = $396 ($44/noite)
- quarto duplo = $558 ($62/noite)
- quarto individual = $972 ($108/noite)
Para aproveitar esta oferta de alojamento, por favor, não reservar diretamente com o
Parque de Turismo. Ao invés disso, você simplesmente precisa me informar via
secretary@internationalrangers.org suas preferências de acomodação e todos os
arranjos serão feitos a partir de então.

Atualização sobre o Congresso Mundial de Guarda-Parques nos EUA
Bob Krumenaker
bob.wrc8@gmail.com Presidente da Conferencia
Hospedado pela Associação Nacional Guarda-Parques dos EUA

8º Congresso Mundial de Guarda- 2016

O planejamento está bem encaminhado para o 8 º Congresso Mundial de Guarda-Parques, a ser
realizado nos EUA de 21 a 27 de maio de 2016, e cujo tema será “Conectando Parques, GuardaParques e Comunidades”. O Serviço de Parques Nacionais dos EUA (NPS) celebrará seu
centenário nesse ano, e o Congresso Mundial de Guarda-Parques é um dos vários eventos que
O NPS participará oficialmente em comemoração a esse marco. Além do NPS, a Sociedade
George Wright (GWS) assinou um contrato como parceiro de conferencia, e auxiliará com a
convocação de trabalhos, inscrição na conferência e gestão financeira. A GWS é a principal
patrocinadora da principal conferência interdisciplinar dos EUA sobre parques e áreas
protegidas. A GWS também publica o renomado Fórum George Wright, que tem foco sobre as
áreas protegidas em todo o mundo, e vai dedicar todo ou parte de um problema para o
Congresso Mundial de Guarda-Parques, logo após o evento. Para mais informações, entre em
contato com Bob Krumenaker, Presidente da Conferencia/Comandante de Incidências em
bob.wrc8@gmail.com.

Informe da Tesoureira

Meg Weesner
Tesoureira da FIG & Membro da Associação Nacional de Guarda-Parques dos EUA
treasurer@internationalrangers.org

A FIG continua mantendo fundos em contas bancárias no Reino Unido. A Associação
Nacional de Guarda-Parques dos Estados Unidos também está mantendo fundos de
uma doação do Parks Victoria (Austrália) para o próximo Prêmio Jovem
Conservacionista, que será apresentado no final de 2014.
A FIG continua recebendo renda periódica por meio de doações e, em menor escala,
vendas de mercadorias, enquanto a única despesa atualmente é com a hospedagem do
website da FIG.

Informe do Editor
Nicola Potger
Editor Voluntário
executivepa@internationalrangers.org

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 - http://internationalrangers.org/postcards/. 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, ela também pode ser vinculada.
A seção de notícias do nosso site - http://internationalrangers.org/news/- também é
uma ferramenta de comunicação de valor inestimável. Este é o lugar para compartilhar
notícias importantes sobre guarda-parques ou grandes eventos de sua região que
merecem estar na primeira página - fotos são essenciais! Mais uma vez, por favor, envie
texto e fotos para webteam@internationalrangers.org

Informes do Representante
Regional
África
Chris Galliers
Representante Regional da África & Presidente da Associação de Guarda-Parques da África
chrisgalliers@gameranger.co.za

No final de abril de 2014. A Associação de Guarda-Parques da África (GRAA) sediou sua
44ª Assembleia Geral Ordinária no Acampamento Nakavango, na Reserva Stanley and
Livingstone, em Victoria Falls, Zimbabwe. O evento teve a participação de guardaparques de longe, com membros vindo da África do Sul, Zâmbia, Namíbia, Botswana e,
claro, dentro do próprio Zimbabwe.
O evento começou na quarta-feira, 29 de abril, com uma Oficina de Prevenção de
Envenenamento da Vida Selvagem, ministrada pelo especialista em envenenamento
Tim Snow, membro de longa data da GRAA. A oficina foi bem recebida por membros da
GRAA, assim como guarda-parques de campo da Fundação Internacional Anti-Caça
(IAPF), Unidade Anti-Caça de Victoria Falls e Zimparks. Recentemente, envenenamento
tem sido um problema e esperamos que esta oficina percorra um longo caminho para
garantir que todo esforço seja feito para que isso seja controlado. Tim tem planos de
continuar seu trabalho na área no futuro próximo.
Quinta-feira foi um dia com muitas apresentações interessantes durante a manhã. O
Presidente da GRAA, Chris Galliers, e o Representante da África da FIG, deram boasvindas aos delegados antes da Oficina de Estratégias Anti-Caça se suceder. A bancada
para isso incluía Damien Mander (IAPF), Charles Brightman (VFAPU), Trevor Lane
(Bhejane Trust) e Hilary Midiri (ecologista, Zimparks). Cada membro da bancada teve a
oportunidade de destacar seus esforços na região em questão em relação à atividade
anti-caça e outras iniciativas conservacionistas. A ideia por trás desta oficina era
explorar áreas de colaboração entre diferentes organizações para combater o crime
contra animais selvagens. Os participantes interagiram com a bancada e
compartilharam suas experiências anti-caça no campo. Espera-se que a GRAA possa
desempenhar um papel ativo reunindo diferentes setores no combate ao crime
ambiental no Zimbábue.
Em seguida, Ryno Gerber (Suritec), fez uma apresentação sobre o uso de software
complexo e tecnologia para auxiliar aspectos anti-caça e funções do guarda-parque.
Isso elucidou o poder da tecnologia e como elas podem ser usadas para combater a
caça de recursos naturais da África pró-ativamente. Hendrik Van Rooyen (Centro de
Avaliação de Integridade da PISA) prosseguiu com uma apresentação sobre métodos
de teste para programas selecionados de guarda-parques, proteção do emprego, o uso
de programas de gestão de integridade, bem como o uso da tecnologia em
investigações pós-crime.

A sessão da tarde foi ministrada por Ruben De Kock (GRAA e SAWC), que explicou a
importância do estabelecimento de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para
guarda-parques de campo.	
  Uma vez estabelecido como escrever os POPs, então grupos
de discussão começaram a documentar cinco POPs cada um. A ideia aqui era gerar 20
POPs para guarda-parques, que poderiam ser levados para as respectivas reservas
pelos guarda-parques participantes.
A saída de campo na sexta-feira começou com uma excursão ao Parque Nacional de
Zambezi acompanhada por funcionários do Zimparks e Trevor Lane (Bhejane Trust)
para ver o trabalho que tem sido feito no restabelecimento de pontos de água na área
de Chamabondo Vlei. O rejuvenescimento desta área era evidente e a diversão é certa,
agora que estes pontos de água estão em operação mais uma vez depois de um período
tão longo. O potencial deste parque é verdadeiramente notável e espera-se que nos
próximos anos ele retorne a sua antiga glória.
A organização “The Victoria Falls Wildlife Trust” foi visitada no período da tarde, onde o
recém-criado Laboratório e Clínica de Vida-Selvagem VFWT foi visto. Será um local de
recurso de campo adicional para o Departamento de Serviços Veterinários de
Zimbábue, Unidade de Vida Selvagem, bem como no desempenho de papel na
hospedagem de visitantes veterinários, veterinários e estagiários pré-veterinários
interessados em contribuir para a conservação. Seguiu-se uma visita nas quedas d’água
por aqueles que ainda não tinham ido. Sempre um espetáculo para ser visto!
Para aqueles que reservaram o sábado, houve uma caminhada para observação de aves
com Dean Mcgregor, um lendário guia de safári. Foram encontradas espécimes
especiais, como o Tordo-das-palmeiras-de-colar, Picanço-tropical e o Pardal-decabeça-cinzenta. Outras pessoas foram para um safári de carro em torno da
propriedade, onde o membro da GRAAA e Administrador Sênior da reserva, James
Slade, falou sobre as iniciativas de conservação que estão em andamento. Isso foi
seguido pela Assembleia Geral Ordinária onde titulares da pasta apresentaram seus
trabalhos do ano. A direção de estratégia da GRAA também foi apresentada, bem como
as finanças, que foram devidamente aprovadas.
A semana foi finalizada com um cruzeiro memorável no poderoso rio Zambezi, seguido
do jantar e cerimônia de premiação em um requintado local ao ar livre dentro da
Reserva Stanley e Livingstone. Paul Dutton e Louis Olivier ganharam o Prêmio Espírito
da África de Realização de Vida, que é a mais alta honraria que a associação pode
conceder a qualquer indivíduo. Ambos são destinatários dignos para a enorme
contribuição que deram para a conservação ao longo de suas carreiras! Que continuem
assim!
O local escolhido para a Assembleia Geral Ordinária da GRAA para 2015 ainda está
para ser decidido, mas se for passar perto das quedas d’água de Victoria em 2014, é
algo que não se pode perder! Obrigado a todos aqueles que participaram e para todos
aqueles que contribuíram para outro planejamento bem sucedido da Assembleia.

América Central
Cesar Augusto Flores Lopez
Representante Regional da América Central & Membro da Associação de Guarda-Parques da Guatemala

Titinoflores2000@yahoo.com

O texto a seguir é uma repetição do ultimo boletim:
Na região da América Central, os guarda-parques não desfrutam de uma boa qualidade
de vida, e ainda eles são tratados como camponeses analfabetos. É parcialmente
verdade que há apenas uma pequena porcentagem de guarda-parques alfabetizados,
mas, apesar disso, em cada área protegida, há um foco para manter uma variedade de
treinamento para permitir o seu desenvolvimento.
Na Guatemala, houve uma Assembleia da Associação de Guarda-Parques da Guatemala
(AG-GUA) e um novo presidente, Dario Lopez, foi anunciado. Uma assembleia também
ocorreu na Costa Rica. Infelizmente, outros países estão ainda a formar associações.
Existe um parque transfronteiriço entre Guatemala, Honduras e El Salvador, com o qual
temos uma comunicação muito boa, porém a falta de financiamento tem impossibilitado
um congresso.
Um dos objetivos na América Central é ter o primeiro congresso regional e a intenção é
treinar Guarda-Parques para serem capazes de proteger os recursos naturais de forma
mais eficiente. Outro objetivo é criar um manual que pode ser entregue em áreas
protegidas, de modo que todos os guardas sejam treinados.
Outro objetivo é unificar os Guarda-Parques, criando uma rede regional que tenha uma
comunicação constante com a FIG através de representantes e ser capaz de obter
projetos, como escolas de Guarda-Parques na região.
A minha proposta como Representante Regional é realizar o primeiro congresso de
Guarda-Parques da América Central, em que é prevista a integração de representantes
de cada país. Conto com o seu apoio para me dar ideias sobre como conseguir
patrocínio e fazer desta conferência uma realidade.

Europa
Florin Halastauan
Representante Regional da Europa & Membro da Associação de Guarda-Parques da Romênia
Florin_hombre@yahoo.com

O Seminário Europeu de Guarda-Parques na Croácia alcançou o resultado esperado
por nós (Sean, Florin e Associação de Guarda-Parques da Croácia). Participaram um
total de120 guarda-parques de 24 países da Europa e Austrália. As discussões
abrangeram questões para guarda-parques europeus: partilha de experiências;
colaboração entre as associações; atividades para comemorar o Dia Mundial do
Guarda-Parque; Projeto Guarda-Parque Junior; e colaboração com o Euro Park. Houve
também propostas para o futuro trabalho da FIG.
Um trabalho futuro online da reunião do Conselho do Instituto apresentará um relatório
do Seminário.
Associação de Guarda-Parques da Croácia e o Ministro do Meio Ambiente da Croácia
proporcionaram um lugar ótimo e um seminário muito bem organizado. Agradeço-os
em nome do CI – FIG. acredito firmemente que a Associação de Guarda-Parques da
Croácia é um ponto forte na Europa para a FIG.
Eu agradeço muito Sean Willmore por participar do Seminário e seu trabalho para
isso. Com o trabalho e ajuda do Sean, a FIG na Europa tem visto o aumento do interesse

de guarda-parques e especialmente dos jovens. Atrair a adesão de guarda-parques
novos depende do trabalho da IEC e de como abordá-los, especialmente os jovens.

América do Norte
Jeff Ohlfs
Representante Regional da America do Norte & Membro da Associação Nacional de Guarda-Parques
deserttraveler2@roadrunner.com

Meu foco no ultimo boletim era a co-presidência da assembleia geral da CSPRA/PRAC.
Mais de 200 participantes, palestrantes e convidados especiais, além de 30 agências de
parques e duas faculdades/universidades , convocados no Vale de Yosemite para a
Conferência de Treinamento de Parques da Califórnia, em 3-6 de março de 2014, por
ocasião do 150º Aniversário de Parques Estaduais da Califórnia e da concessão do Vale
de Yosemite como um parque. O programa da conferência incluiu mais de 20
segmentos de treinamento diferentes, deste Bats até o Programa de Extensão da
OHMVR e Manejo de Fogo no Parque Nacional Yosemite. A Conferência de Parques
anual é patrocinada pela Associação de Guarda-Parques do Parque Estadual da
Califórnia (PRAC) e este ano foi também auxiliada por um amplo número de agências,
grupos e indivíduos, incluindo o Serviço de Parque Nacional e Parques Estaduais da
Califórnia.
Além das muitas distintas sessões de treinamento envolventes, houve uma cerimônia
memorial única para homenagear Galen Clark, primeiro Guardião de Yosemite e
primeiro guarda-parque estadual da Califórnia, em ocasião de seu 200º aniversário de
nascimento. O evento ocorreu no Cemitério de Yosemite, onde Clark está enterrado e
contou com a visita surpresa do próprio Clark (canalizada por Miles Standish). Clark,
durante a cerimônia, reconheceu sua tatara-tatara neta Lita Karlstrand na multidão
reunida de 80 pessoas e abraçou e cumprimentou-a fortemente. A “Cerimônia no
Cemitério” foi um esforço conjunto da Conferência e da NPS, que também aproveitou o
evento para destacar a renovação do cemitério histórico e convidou outros
descendentes de pessoas enterradas no cemitério, incluindo americanos nativos da
região de Yosemite.
Na sessão de abertura, o Superintendente do Parque Nacional Yosemite, Don
Neubacher, saudou o grupo em nome do Serviço de Parque Nacional. O que também
marcou a abertura foi uma exibição do recém-lançado filme de Ken Burns, “Yosemite:
A Gathering of Spirit” (“Yosemite: Uma aglomeração de Espírito”, em tradução livre). O
filme registra em crônicas, como só Ken Burns e o escritor/produtor Dayton Duncan
podem, a legislação de 1864 assinada pelo presidente Abraham Lincoln, o Vale de
Yosemite como primeiro parque estadual da Califórnia e o berço do movimento de
parque nos Estados Unidos, marcado por Burns como a "Melhor Ideia da América".
O encerramento da conferência foi um banquete no fabuloso salão de jantar do Hotel
Ahwahnee, um dos melhores do Parque Nacional Lodges, nos EUA. O Diretor dos
Parques Estaduais da Califórnia, Major General Anthony L. Jackson, USMC
(aposentado) foi o orador de destaque. O diretor Jackson fez uma apresentação
inspiradora sobre o valor dos parques, sobre passado, presente e futuro, e elogiou os
esforços dos 200 profissionais de parque de 30 agências e convidados, como os
representantes de muitas administrações de nossos parques regionais, estaduais e
nacionais na Califórnia.
Estou trabalhando com o comitê do próximo Congresso Mundial de Guarda-Parques,
por favor, leia o relato deles. Introduzi nossa organização no Centro Richardson para
Compromisso Global, que ajuda com treinamento de guarda-parques na África. O

centro é o trabalho do antigo governador do Novo México, Bill Richardson. Também
tenho feito contato com guarda-parques do estado da Carolina do Norte e espero que
eles se juntem a nós como membros provisórios. Eu estou aguardando ainda a
Associação de Guarda-Parques do Estado de Washington quanto a sua decisão de se
juntar a FIG. No dia 30 de junho, estarei presente no 150º aniversário do Presidente
Abraham Lincoln assinando a Concessão de Yosemite, que deu à Califórnia seu
primeiro parque estadual e deixou a reserva de Yosemite para as gerações futuras. Eu
escreverei sobre isso na próxima edição.
Finalmente, eu gostaria de compartilhar um memorial dos Guarda-Parques do Estado
da Califórnia. No Parque Estadual Jedediah Smith Redwoods, no norte da Califórnia, há
um memorial dedicado aos Guarda-Parques do Estado da Califórnia. Se você tiver
oportunidade, por favor, visite-o. É época de férias de verão no hemisfério norte, meu
desejo é que todos fiquem seguros nesta temporada.

Oceania
Peter Cleary
Representante Regional da Oceania & Membro da Associação de Guarda-Parques de Victoria
pcleary@penguins.org.au

Guarda-Parques de quatro Associações australianas se encontraram em Queensland
para o Encontro Anual da Oceania do Conselho de Associações da Austrália/FIG.
Obrigado a SARA e Generate (Nova Zelândia) por encaminhar seus resumos anuais e
oferecer seu pedido de desculpas.
Nós ouvimos cada Associação e discutimos os desafios, sucessos e progressos, com
muitas discussões sobre como fazer as Associações mais relevantes e funcionais. É
evidente que cada grupo tem seus pontos fortes e fracos e estes fóruns possibilitam
uma oportunidade excelente para os membros desenvolverem e considerarem ações
para melhores resultados. A reunião também deu à FIG uma oportunidade para
delinear suas ações na Oceania e destacou alguns dos projetos e oportunidades que
resultaram como uma parte desta rede mais ampla. As atas desta reunião estão
disponíveis por meio de sua associação local.
Nossa anfitriã, a Associação de Guarda-Parques de Queensland, forneceu uma gama
instigante de apresentações, desde marcação até reabilitação dos animais selvagens,
programas de obras de parques e averiguação de serviços de apoio. A exposição mais
uma vez proporcionou uma grande oportunidade para os guarda-parques
considerarem quais produtos e sistemas estão disponíveis para ajudar a alcançar um
melhor uso do Parque e metas de conservação. A saída de campo ao redor do Parque
Nacional de Crater, nos Tabuleiros Atherton, deu aos participantes a oportunidade de
conhecer os destaques naturais da área, enquanto conversavam sobre seus próprios
fragmentos, e aproveitando no parque sua infraestrutura e características. O evento
culminou com um leilão divertido de produtos patrocinados e parafernália da
Associação, seguido por um forte ritmo de dança exibido pela banda de guardaparques locais “Threatened Species”.
O Congresso Mundial de Parques em Sydney, que está por vir, é o próximo evento do
calendário e esperamos que sejamos capazes de trazer o maior número possível de
guarda-parques e trabalhadores de parques para vivenciar tudo o que esta conferência
importante pode proporcionar.
Ansioso para me esbarrar com você em um Parque por aí……………

Associação Membro & Outros
Informes
20ª Conferência Anual da Associação de Guarda-Parques
da Alemanha no Parque Nacional da Floresta Bavariana
Betina Post

Vice-Presidente da Associação de Guarda-Parques da Alemanha

A 20ª Confêrencia Anual da Associação de Guarda-Parques da Alemanha ocorreu de 9 a
11 de março de 2014 no Parque Nacional da Floresta Bavariana. Quase 120 GuardaParques, que representaram a maioria dos Parques da Alemanha e diversos
representantes de Associações de Guarda-Parques amigas da Áustria, Suíça e
República Checa vieram ao Parque Nacional da Floresta Bavariana, cujo Departamento
de Parque Nacional comemora seu 40º aniversário em 2014. O Serviço do Parque
Nacional da Floresta Bavariana foi a primeira Repartição de Guarda-Parques em um
parque na Alemanha e o Parque Nacional da Floresta Negra, como o mais jovem
membro dos parques nacionais da Alemanha, foi um dos 40 parques que mandou seus
parabéns.
Os temas da conferência foram a importância das reservas naturais e o papel dos
Guarda-Parques como intérpretes de experiências diretas da natureza.
As palestras do primeiro dia mostraram a importância das reservas naturais para
proteger e preservar a Biodiversidade, como por exemplo, predadores nativos como
Lince, Lobo e seus habitats.	
  As discussões também mostraram que não há nenhuma
chance de sucesso sem a aceitação dos moradores e visitantes. Os colegas guardaparques do Serviço do Parque Nacional da Floresta Bavariana deram uma boa visão
sobre os problemas e resultados de seu trabalho durante os últimos 40 anos. Um
destaque da conferência foi uma vídeo-mensagem de Sean Willmore, presidente da FIG
e Fundador da Fundação TheThinGreenLine (TTGLF), sobre o trabalho da FIG e da
TTGLF e seu compromisso com os guarda-parques de todo o mundo.
Os Guarda-Parques estão desempenhando um papel principal como tradutores de
trabalhos científicos nas reservas naturais. Eles que têm que passar a ideia, para os
moradores e visitantes dos parques, de por que é tão necessário para cada um deles
proteger a Biodiversidade e o quão importante é a proteção da natureza para sua
sustentabilidade.
Durante as saídas de campo na fascinante natureza da Floresta Bavariana, os guardaparques deram uma demonstração clara de como alcançar todas as pessoas e trabalhar
em conjunto com eles.
Ao lado dos temas oficiais da conferência, houve tempo para conversas e discussões
muito interessantes com colegas guarda-parques não apenas de diferentes partes da
Alemanha, mas também da Áustria, da Suíça e da República Checa. Há muito tempo as
Associações Nacionais de Guarda-Parques desses países estão conectadas em uma
profunda amizade e uma intensa troca. Todos nós pertencemos à grande família de
guarda-parques.

Portugal: Homenagem ao Dr. Nuno Gomes Oliveira
Francisco Correia e Senhor Doutor Nuno Gomes Oliveira

A Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza homenageou o Doutor Nuno
Gomes Oliveira no XVII Encontro Nacional de Vigilantes da Natureza – XI Jornadas Técnicas,
realizadas nos dias 4 e 5 de Maio de 2014, em Rio Maior.
O texto que serviu de suporte à homenagem foi o seguinte:
É com imensa honra e enorme satisfação que, neste momento, diante de uma plateia composta
por defensores da natureza, que a Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza
homenageia o Doutor Nuno Gomes Oliveira, que devota a sua vida às causas ambientais.
A sua dedicação à defesa da Natureza, sempre se pautou pela coragem, persistência, saber e
muito trabalho.
As suas opiniões são respeitadas e ecoam por todo o País, incitando à prática da preservação e
proteção de áreas importantes para a conservação da natureza.
Ao longo dos anos temos acompanhado o fruto do seu trabalho, que tem tido reflexos na
educação e sensibilização ambiental de muitos Portugueses.
Gestor e Cientista brilhante, possuidor de cultura vasta, profunda e diversificada, acompanhada
sempre, de imensa humildade, sem dúvida uma das marcas mais características de sua
inolvidável personalidade.
Dono de uma vida intensa, realiza as suas inúmeras atividades com coragem, altivez e
responsabilidade, trabalhando e lutando pelas ideias e teses em que acredita.
Nuno Fernando da Ascenção Gomes Oliveira nasceu em Vila Nova de Gaia (Porto, Portugal),
tem o curso de Ecologia Humana e a licenciatura em Biologia (Universidade de Bordéus), é
Mestre em Ecologia Humana (Universidade de Évora) e Doutorado em Biologia – Ramo Ecologia
(Universidade de Coimbra).
Foi colaborador do Núcleo de Estudos Ornitológicos da Faculdade de Ciências do Porto
(1971/74) e fundador do Núcleo Português de Estudo e Proteção da Vida Selvagem (1974).
Em 1981 elaborou, a pedido da Câmara Municipal de Valongo, um primeiro estudo para
classificação das Serras de S. Justa, Pias e Castiçal e, em 1990, igualmente a pedido da Câmara
Municipal de Valongo, foi elaborado um novo projeto.
Foi autor do projeto “Parque Biológico de Gaia”, equipamento pelo qual é responsável desde
1983.
Foi autor dos projetos do “Parque de Dunas da Aguda”, “Parque Biológico de Vinhais”, do
“Parque Botânico do Castelo“, “Parque Municipal da Lavandeira” e “Parque do Conde das
Devesas”, entre outros.
Desenvolveu trabalhos em várias áreas protegidas, em Portugal e no estrangeiro, e foi autor da
proposta de criação da "Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto" (1971) e da “Reserva Natural
Local do Estuário do Douro” (2008).
Colaborou com a Comissão Nacional do Ambiente, o Serviço Nacional de Participação das
Populações, o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, o Serviço de
Caça, o Instituto de Conservação da Natureza e o Instituto de Promoção Ambiental, e com várias
Autarquias, e foi bolseiro da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica e do
Comité de Desafios da Sociedade Moderna, da NATO.
Em 1990 recebeu o Prémio Nacional de Conservação da Natureza e do Património HistóricoNatural, atribuído pelas Secretarias de Estado do Ambiente, Juventude e Energia.
Em 1995 recebeu o “Prémio 25 pessoas - 25 anos de Conservação da Natureza - Quercus 10º
Aniversário”.
Em 2000 recebeu uma Menção Honrosa conferida pela Confederação Portuguesa das

Associações de Defesa do Ambiente, por “se distinguir na sua ação como amigo do ambiente”.
É autor de dezenas de publicações, filmes e palestras, de que se destacam os livros “Introdução
ao estudo e observação das Aves” (1979), Áreas de importância natural da região do Porto –
Memória para o futuro (2008), Ecoturismo e Conservação da Natureza (2009), José Bonifácio de
Andrada e Silva, o primeiro ecologista de Portugal e do Brasil (2011), Ensaio sobre as Camélias
e o Parque da Quinta do Conde das Devesas (2013) e Parque Biológico de Gaia, 1983-2013
(2013).
Foi administrador (2000/2005) e presidente (2005/2010) da empresa municipal Parque
Biológico de Gaia, EEM e vice-presidente da Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM
(2011/2013).
Presentemente é Diretor do Parque Biológico de Gaia, administrador não-executivo da
Simdouro, Saneamento do Grande Porto, SA (Grupo Águas de Portugal), e vogal da Direcção da
Associação Portuguesa de Camélias.
O Doutor Nuno Gomes Oliveira conseguiu, com inegável mestria, unir o conhecimento,
adquirido nas Universidades e no terreno, com a arte de tornar esse conhecimento popular e
acessível, através das suas obras literárias e áreas protegidas que criou.
Termino com a citação de Albert Einstein:
“Não se deve ir atrás de objectivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado
por meio dos maiores esforços.”
Muito Obrigado! Senhor Doutor Nuno Gomes Oliveira

ONDE EXISTE VONTADE, DÁ-SE UM JEITO
Emmett Johnston Guarda-Parque de Conservação - Inishowen
Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem

Irlanda

Na Irlanda, as pessoas muitas vezes pensam na conservação dos tubarões como a preservação
de águas tropicais, mas as águas costeiras irlandesas abrigam uma rica variedade de espécies
de tubarões, muitas delas criticamente ameaçadas de extinção.
A maior e, sem dúvida, a mais emblemática espécie marinha encontrada fora da ilha da Irlanda
é o Tubarão-frade. Com uma nadadeira dorsal de altura média de mais de 1m, é difícil não
notar o tubarão-frade; ele é o maior peixe do Atlântico e o segundo maior no mundo. Foram
registrados exemplares pesando mais de 5 toneladas, ou mais que um elefante Africano, e até
11m de comprimento. No entanto, antes que alguém imagine bocas imensas, vale dizer que o
tubarão-frade é um inofensivo filtrador de plâncton (minúsculo inseto como criaturas
encontradas na coluna d’água e a base de toda a vida nos oceanos).
O tubarão tem uma rica associação histórica com a costa ocidental da Irlanda, e com
comunidades costeiras remotas particulares. O icônico filme 'Man of Arran' (Os Pescadores de
Aran), sobre a vida na tempestade da Irlanda em ilhas ocidentais, ilustrou apropriadamente o
papel do tubarão como uma lucrativa fonte de óleo e barbatanas para os agricultores de
subsistência tradicional e baleeiros irlandeses no passado.
Hoje, o tubarão-frade é classificado como criticamente em perigo de extinção no Nordeste do
Atlântico (UTIN) e desde 2008 existe uma moratória sobre a espécie no âmbito da Política
Comum de Pescas nas águas da União Europeia. Os tubarões têm um status de vida selvagem
protegida em quase todos os países europeus que tem zona costeira, mas por um capricho do
destino, eles permanecem desprotegidos pela legislação nacional nas águas territoriais da
República da Irlanda. Isso significa que, embora a Irlanda tenha responsabilidades sobre a
espécie com as convenções de Bonn e OSPAR, nenhum recurso está disponível através do
serviço de vida selvagem para a implantação de medidas de conservação para a espécie. Isso
ocorre porque a espécie não é classificada legalmente na Irlanda como "animal selvagem", mas
continua a ser uma espécie de peixe comercial com uma quota zerada.

Assim como todos os assuntos sobre vida selvagem ao redor do mundo, os recursos financeiros
impulsionam o nível de "responsabilidade" aceita pelos governos nacionais. A Irlanda não é
diferente, e a crise econômica que o país viveu em 2008 presenciou orçamentos nacionais
dominados por medidas de austeridade destinadas a restabelecer a estabilidade financeira.
Muitos Guarda-Parques ao redor do mundo são empregados do Estado e, como resultado, eles
estão familiarizados com as idas e vindas de novos governos, líderes e a implantação de
"novas" políticas. Na Irlanda, desde a crise econômica de 2008, a gestão da vida selvagem tem
estado muito baixa na lista de prioridades, com uma grave redução de pessoal, de recursos e
uma reorganização dramática das prioridades de atribuições. No entanto, mesmo em situações
de emergência e períodos de mudança nacional significativa, a vida continua e os animais
selvagens ainda necessitam de manejo e proteção. Na verdade, pode-se argumentar que é
geralmente durante os períodos de instabilidade nacional que a vida selvagem mais sofre e
exige o mais alto nível de proteção.
O estado desprotegido do tubarão-frade forçou um grupo de Parques Nacionais da Irlanda e
Guarda-Parques do Serviço de Vida Selvagem a trabalhar fora dos parâmetros legislativos
normais e juntar-se com os ecologistas marinhos de ONGs irlandesas para promover a espécie
como um totem para a conservação de tubarões da Irlanda e como um veículo para estudar
alterações no ambiente marinho.
Um guarda-parque irlandês em particular, Emmett Johnston, liderou ações para a proteção do
tubarão, uma vez que ele co-fundou o Grupo de Estudos do Tubarão-frade da Irlanda (“Irish
Basking Shark Study Group” - IBSSG) em 2009. O objetivo declarado do grupo é: "Para obter
proteção para o tubarão-frade e aumentar nosso entendimento, apreciação e conhecimento da
espécie”.
Tendo estabelecido primeiramente as lacunas no conhecimento local e internacional, o IBSSG
se firmou com o uso de uma gama de recursos e estudos existentes, mas não interligados, para
reunir provas sobre o papel das águas irlandesas no ciclo de vida do tubarão esquivo. Por meio
de uma abordagem colaborativa com instituições acadêmicas e comunidades locais, eles foram
os pioneiros no desenvolvimento de novas técnicas de rastreamento e monitoramento que
contribuíram de forma significativa para conhecimento global sobre a espécie e, mais
importante, ilustraram como águas irlandesas são essenciais para o tubarão.
Esse conhecimento, por sua vez, foi usado para informar e implantar um conjunto de iniciativas
de sensibilização nas comunidades costeiras remotas onde os tubarões são mais
frequentemente encontrados por pescadores comerciais e pescadores de lazer. A comunidade
conduziu programas de educação de voluntários como os projetos Depth Charge, Monster
Munch e Shark Camp, que resultaram em filhos de pescadores comerciais coletando e
documentando o conhecimento local, ao mesmo tempo em que aprendiam sobre o papel da
ecologia de peixes e da oceanografia em suas comunidades.
Uma das maiores dificuldades com a gestão do ambiente marinho é que muitos dos princípios
de conservação manejo de espécies terrestres, estabelecidos há muito tempo, não se aplicam
bem em habitats aquáticos, que muitas vezes são mais de natureza dinâmica e fluida em
formação. Neste caso, por o tubarão-frade não estar na categoria oficial de 'animais selvagens'
na Irlanda, conservacionistas foram forçados a pensar além e desenvolver relações de trabalho
colaborativo direto com as comunidades e instituições acadêmicas que normalmente não
trabalham juntos no dia-a-dia. O sucesso desta iniciativa levou a adoção de medidas de
mitigação voluntárias pelos operadores comerciais nas áreas afetadas e também destacou o
potencial de alcançar sua meta de conservação por muitos caminhos diferentes.
Todos os Guarda-Parques sabem que burocracia, protocolos oficiais e classificação de espécies
impactam significativamente em sua capacidade de realizar o seu papel de proteger o 'Vida
Selvagem' de um país e suas águas territoriais. No mundo desenvolvido, a maioria das medidas
de conservação é implantada através de legislação estabelecida pelo Estado. A disponibilidade
de recursos e sua aplicação efetiva são os principais fatores para o sucesso da abordagem
legislativa. Neste exemplo da Irlanda, o resultado tem sido, sem dúvida, mais positivo do que se
fosse realizado por meio da abordagem legislativa do Estado tradicional baseado em
evidências científicas recolhidas por acadêmicos e especialistas com pouco entendimento das
comunidades e executadas com recursos inadequados.	
  O tubarão-frade, um cidadão oceânico

que viaja sem passaporte e não reconhece fronteiras territoriais, agora desfruta de um melhor
nível de proteção quando em águas irlandesas, apesar de sua falta de estatuto legal. Se você
deseja saber mais, visite www.baskingshark.ie

Guarda-Parques, Crianças e Artesãos trabalham em
conjunto
Florina Crisan, Associação de Guarda-Parques da Romênia
asociatia_rangerilor_ro@yahoo.com

A Associação de Guarda-Parques da Romênia - AGR (Romeno Rangers Association) tem muitas
atividades em um projeto chamado "A coabitação com benefícios, homem-natureza, em
Retezat". A Administração de Parques Nacionais de Retezat e a Associação de Guarda-Parques
da Islândia são parceiros da AGR. O projeto é financiado pelo EEA Grants.
Pela preservação dos campos de Narciso
Uma família ecologista. Eles não coletaram flores, mas receberam narcisos que
duravam.
Guarda-Parques do Parque Nacional Retezat e voluntários monitoraram esta reserva natural
durante os dias do Festival do Narciso, 16-18 de maio. Eles estavam atentos para evitar a
destruição das plantas e ajudar espécies raras de borboletas a viver. Belos Narcisos artificiais
foram oferecidos aos turistas que decidiram não coletar flores.
As crianças tornaram-se os pais pelo Rio Salas
Seis times de crianças entre 6 a 10 anos de idade adotaram legalmente o Rio Salas, que passa no
meio de seu vilarejo. Os adultos jogam lixo no rio, então sua aparência não é apropriada. As
crianças levaram a sério seu trabalho como pais para manter seu “filho” limpo.
Giulia, com blusa rosa, explica por que ela quer ser uma boa Mãe para o rio
Os Guarda-Parques estão muito satisfeitos em ver estas crianças falando para suas famílias e
amigos sobre a necessidade de proteção da água. “Sabia que se você jogar um saco plástico no
rio, depois de algumas semanas ele pode matar um golfinho ou um pássaro silvestre? Os
animais selvagens podem engolir este plástico e morrer!”, disse Giulia, uma menina de seis
anos, com uma expressão triste no rosto.
Crianças assinaram o Certificado de Adoção
Artesãos ajudam a flora do Parque Nacional de Retezat
Dois grupos de meninas e mulheres das comunidades de Salusa de Sus e Rau de Mori trabalham
em conjunto para criar flores de barro. Suas flores são replicas bem feitas das espécies
protegidas. Ao invés de pegar flores no Parque Nacional de Retezat, os turistas podem adquirir
estes maravilhosos trabalhos de arte. As flores são feitas manualmente nas oficinas organizadas
pela AGR. Joias, enfeites e decorações trazem a natureza para as casas dos turistas.
Os mais novos pais no mundo.
Claudia, bióloga do Parque Nacional de Retezat, supervisiona o trabalho das garotas.

Alguns souvenires para turistas
Resumo do Projeto da EEA
Tema: degradação do meio ambiente
Objetivo: apoio ao desenvolvimento sustentável e à melhoria do estado do meio ambiente nas
áreas protegidas da Romênia, através do envolvimento das comunidades locais e através de
parcerias.

Resultados: cidadania participativa, parcerias eficientes, desenvolvimento sustentável, aumento
da proteção do Parque Nacional Retezat e da biodiversidade dos campos de narciso, atividades
ambientais locais e nacionais, desenvolvimento das capacidades da Associação de GuardaParques da Romênia.
Atividades: treinamento de 44 guarda-parques e 15 guarda-parques voluntários,
desenvolvimento de eco-turismo, educação/sensibilização, assembléias gerais da AGR,
relatórios, promoção através da mídia de massa, internet.
Público alvo: membros da AGR, administrações/guardiões de 22 áreas protegidas, artesãos e
comunidades locais, estudantes e professores da Roménia.
Beneficiários: a comunidade local, turistas/visitantes, autoridades locais e governamentais,
operadores turísticos.
Parceiro (dos países doadores): A Associação de Guarda-Parques da Islândia, para a troca de
know-how, a promoção dos valores naturais da Roménia e da Islândia.
- Os dados oficiais do EEA Grants podem ser encontrados aqui: www.eeagrants.org e
www.fondong.fdsc.ro
- Associação de Guarda-Parques da Romênia www.ranger.ro,
www.facebook.com/rangeriidinromania.arr, asociatia_rangerilor_ro@yahoo.com,
florinacrisan@yahoo.com

DIRETORIA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE
GUARDA-PARQUES
A lista a seguir é somente para uma citação rápida e não inclui os nomes de associações
de guarda-parques individuais.
Para uma lista completa das associações-membro, por favor, veja
www.internationalrangers.org/members.
Informações adicionais sobre associações em particular, por favor, dirija-se para seus
respectivos websites ou entre em contato com a Secretária da FIG.
OFFICIAIS
Presidente Sean Willmore Austrália president@internationalrangers.org
Vice-Presidente Wayne Lotter Tanzânia wayne@pamsfoundation.org
Tesoureira Meg Weesner Estados Unidos treasurer@internationalrangers.org
Secretária Tegan Burton Austrália secretary@internationalrangers.org
REPRESENTANTES REGIONAIS
África Chris Galliers África do Sul chrisgalliers@gameranger.co.za
Ásia Yong-Seok Shin Coreia npars@hanmail.net
América Central Cesar Augusto Flores Lopez Guatemala Titinoflores2000@yahoo.com
Europa Florin Halastauan Romênia Florin_hombre@yahoo.com
América do Norte Jeff Ohlfs Estados Unidos deserttraveler2@roadrunner.com
Oceania Peter Cleary Austrália pcleary@penguins.org.au
América do Sul Vago Candidate-se, caso haja interesse
EX-PRESIDENTES
Ex-Presidente Gordon Miller Inglaterra irfhq@gmail.com
Ex-Presidente Rick Smith Estados Unidos rsmith0921@comcast.net
Ex-Presidente David Zeller África do Sul zeller.irf@gmail.com
Ex-Presidente Deanne Adams Estados Unidos irfdeanne@aol.com
LÍDERES do STAFF & COMMITTEE

Thin Green Line Nicola Potger Austrália executivepa@internationalrangers.org
Guarda-Parque Vago Candidate-se, caso haja interesse
Website Lucas Habib Canadá webteam@internationalrangers.org
Marketing Vago Candidate-se, caso haja interesse
Oficial de Pagamentos Colin Dilcock Inglaterra cdilcock@supanet.com
Time de Tradução Osvaldo Barassi Chile/Brasil o_barassi@yahoo.es
Prêmios Sean Willmore Austrália president@internationalrangers.org
Guarda-Parques sem fronteiras Jay Wells Estados Unidos jaywells@methownet.com
Desenvolvimento Juvenil Michal Skalka República Checa skalka.michal@seznam.cz
GANHADORES DO PRÊMIO JOVEM CONSERVACIONISTA
2012 Elisângela Sales dos Santos Brasil elisangela@actbrasil.org.br
2011 Héctor Antonio Caymaris 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
	
  

