Volume 26

Federação Internacional de Guarda-Parques

The Thin Green Line
The Thin Green Line é uma publicação trimestral sobre as atividades
da Federação Internacional de Guarda-Parques (FIG), uma instituição
de organizações não governamentais e governamentais de guardaparques de todo o mundo.
Se você tiver um relato para The Thin Green Line, por favor, envieo para executivepa@internationalrangers.org
Agradecemos nossos tradutores voluntários pelas edições em outros
idiomas.

Volume 26, Jul – Set 2014

Calendário de Eventos
15-19
Outubro

22-26
Outubro

12-19
Novembro

Conferência Nacional de
Áreas Selvagens
Albuquerque, Novo México,
EUA
www.wilderness50th.org
Encontro de Guarda-Parques
(conferência anual da ANPR)
Estes Park (Rocky
Mountains), Colorado, EUA.
www.anpr.org

Congresso Mundial de
Parques da IUCN
Sydney, Australia.
www.worldparkscongress.or
g

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

FALTANDO APENAS UM MÊS PARA O CONGRESSO
MUNDIAL DE PARQUES, que acontecerá em Sydney,
Austrália,
juntamente
com
os
recentes
acontecimentos, faço uma pausa para ver de onde
viemos, onde estamos e para onde estamos indo.
Acabei de retornar de uma viagem que fui convidado
à iniciativa Global Clinton, em Nova York, para
lançar um compromisso de destacar o trabalho de
Guarda-parques do mundo todo e, em particular,
treinar e equipar 400 Guarda-parques em toda a

Jeanine Grobbelaar
Agradeço do fundo do coração por todo o trabalho que você vem
fazendo. – Você é amada e apreciada por muitas pessoas. Deus
abençoe a todos.
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Calendário de Eventos
10-12
Fevereiro,
2015

Conferencia Anual da
National Park Law
Enforcement Association
(PLEA) Austin,Texas
www.parkranger.org

22-26 Maio
2016

8º Congresso Mundial de
Guarda-parques
Estes Park, Colorado, EUA.

Continuação do Presidente….
África, portanto sei que nossa mensagem e a
mensagem e inspiração dos Guarda-parques estão
alcançando os mais altos níveis. Hilary Clinton,
Chelsea Clinton e o presidente Bongo do Gabão
mencionaram que a ajuda aos Guarda-parques e a
suas famílias é crucial. E a fundação Leonardo Di
Caprio permitiu-me informar ao público que eles
estão muito interessados em apoiar esta importante
iniciativa e estarão anunciando isso nos próximos
meses.
Acrescente a isso o príncipe William, o Duque de
Cambridge, realizando um discurso no Dia Mundial
do Guarda-parque e dando esperanças de que
Guarda-parques estão sendo ouvidos; nós estamos
aumentando a nossa comunidade e o respeito de
liderança.
E mesmo isso sendo ótimo, não é o suficiente para sossegar aqui, é claro. Precisamos
transformar essa boa vontade em ação e eu acredito que as rodas estão girando também.
Graças aos nossos parceiros IUCN e Parques Victoria, contaremos no Congresso Mundial de
Parques com uma estande de Guarda-parques "Pop Up" no meio do congresso. Teremos
também:




nossos prêmios de Guarda-parques apresentados durante a cerimônia de encerramento a
todos os participantes do Congresso Mundial de Parques, cerca de 4000 pessoas (veja
abaixo nossos muito merecidos vencedores!) com todos os vencedores falando para todos
os presentes;
um evento paralelo dedicado para o vencedor do prêmio para apresentar suas histórias;
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um evento de encontro de Guarda-parques paralelo organizado pela PAWA;
eu, como presidente, apresentarei uma palestra durante uma reunião e participarei de
um painel de Líderes Mundiais em Crime contra a Vida Selvagem, com ênfase no
impacto a Guarda-parques e suas famílias;
 Wayne Lotter, vice-presidente da FIG e diretor da PAMS, apresentará um workshop
sobre Diretrizes de Melhores Práticas de Treinamento Contra a Caça Ilegal para
Guarda-parques.
Além do congresso, existe também um apoio acontecendo para Guarda-parques via o braço
de caridade da FIG, a Fundação The Thin Green Line, com:








Auxílio aprovado para 10 viúvas do Sudeste da Ásia;
Equipamentos para 20 Guarda-parques na Indonésia;
Treinamento de Guarda-parques aprovado para 20 Guarda-parques na Zâmbia;
Formação contínua para 60 Guarda-parques de Comunidades no Quênia;
Treinamento em Primeiros Socorros para ser iniciado na Tanzânia e no Quênia;
Auxílio para Viúvas na Bolívia e África do Sul;
Auxílio a 10 Guarda-parques de Bonaire, Brasil, Camboja, Costa Rica, Malawi, Quênia,
República Democrática do Congo, República do Quirguistão, Tanzânia e Zâmbia para
participarem do Congresso Mundial de Parques e representar seus países.

Agradeço a todos os membros da FIG que estão ajudando a fazer com que várias dessas
coisas aconteçam, bem como uma série de Guarda-parques e funcionários e voluntários da
Fundação The Thin Green Line. Estamos fazendo a diferença, e enquanto isso, ainda há um
longo caminho a percorrer. Como Guarda-parques, devemos nos sentir orgulhosos de que o
mundo está ouvindo nossa mensagem e começando a nos apoiar cada vez mais.
Para finalizar, parabéns aos dedicados, incríveis e inspiradores participantes indicados e
vencedores para nossos três prêmios. Em todos os três prêmios havia muitos que mereciam
vencer e é um processo difícil escolher um só vencedor. Para todos vocês escolhidos, vocês
tem o meu maior respeito e da comunidade global de conservação. Aos vencedores, vocês
devem aproveitar este momento para reconhecer o incrível trabalho que estão fazendo,
muitas vezes enfrentando adversidades.
Os vencedores dos Prêmios são:
Prêmio Jovem Conservacionista Internacional: (dois vencedores; um Guarda-parque que
trabalha em campo e outro da área de pesquisa e educação);


Maximillian Jenes, Coordenador de Projeto – Projeto “Ruvuma Elephant”, da Tanzânia,
por lutar e vencer a batalha contra a caça ilegal de elefantes, por meio de uma
combinação de patrulhas em campo, prisões, serviço de inteligência, envolvimento da
comunidade e coragem indomável e determinação.
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Tiwonge I Mzumara-Gawa, do Malawi - Ornitólogo, com pesquisas inovadoras e
educação ambiental com espécies de aves raras e ameaçadas de extinção do Malawi, e
por enfrentar numerosos obstáculos na busca de proteção das aves e engajamento de
todos os interessados.

Primeiro Prêmio para Guarda-parque Dra. Jane Goodall de Esperança e Inspiração:


Luigi Eybrecht: Após enfrentar violência e instabilidade doméstica, aos seis anos, Luigi
se mudou para um lar adotivo para meninos. Ele superou várias dificuldades e hoje é
Comandante voluntário dos Guarda-parques Mirins de Bonaire, um clube de educação
ambiental para jovens. Ele também é recém-nomeado Guarda-parque Assistente pela
STINAPA de Bonaire, organização que gerencia o mundialmente famoso Parque
Nacional Marinho de Bonaire e a primeira área protegida do Caribe Holandês - o
Parque Nacional Washington Slagbaai. Quando você ler sua história completa você
ficará inspirado. Ele foi uma escolha unânime, amparada pela própria Dra. Jane
Goodall.

Primeiro Prêmio da FIG de Realização de Vida:


Jobogo Mirindi, da República Democrática do Congo - RDC. Em sua carreira nos
campos muitas vezes perigosos da RDC, Jobogo foi fundamental no estabelecimento de
projetos de conservação que ultrapassam fronteiras em toda a RDC, Ruanda e Uganda.
Ele é um forte defensor do bem-estar de Guarda-parques e do papel chave do Guardaparque na batalha de conservação. É difícil imaginar um vencedor mais merecedor.

Deve-se notar que foi extremamente alto o nível das indicações, com poucos dos 480 pontos
possíveis separando os seis primeiros candidatos. A FIG também premiará com especial
louvor: Ramesh Kumar Thapa (Nepal), Robert (Bob) Reid (Reino Unido), Gerardo L. Leadsman
(Filipinas), Stephan Bognar (Camboja) e Gordon Miller (Reino Unido).
Para finalizar, estou ansioso para trabalhar com todos vocês para melhorar as condições de
trabalho dos nossos Guarda-parques e aumentar o apoio a eles. Continuem o bom combate e
obrigado a todos vocês que fazem a FIG o que ela é.
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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

Os últimos meses provavelmente seriam mais bem resumidos como "nada de novo" em relação
ao meu trabalho e atividades na FIG. Nenhuma atividade nova ou adicional foi iniciada, e
nenhumas das atividades antigas foram concluídas.
Minhas principais atividades relacionadas à FIG, excluindo as atividades e deveres habituais do
Comitê Executivo Internacional, foram relacionadas principalmente a:
·
representação da FIG no Conselho da Fundação The Thin Green Line e participação nas
reuniões mensais via Skype;
·
conexão com a União Internacional Pela Conservação da Natureza - IUCN e WCPA,
relacionada essencialmente com o workshop planejado para o Congresso Mundial de Parques
(CMP) sobre a preparação de melhores padrões de orientação prática sobre treinamento anticaça ilegal para Guarda-parques de campo;
·
participação no comitê editorial do periódico “PARKS” da IUCN; e
·
participação no Conselho da Federação de Guarda-parques da Ásia (que está crescendo de
forma saudável, considerando seus membros e por estar embarcando em alguns projetos
interessantes, incluindo um relacionado aos padrões de emprego e de bem-estar).
Os meus sinceros agradecimentos a todos que continuam a contribuir com o trabalho da FIG.
Nosso presidente e a secretária têm muitas coisas interessantes que estão acontecendo agora
para informar, em particular as relacionadas ao Congresso Mundial de Parques que esta por vir e
ao processo de premiação da FIG que acabou de ser concluído. Não repetirei aqui o que eles
tem a dizer sobre essas coisas.
Se alguém tiver alguma dúvida sobre os assuntos acima, por favor, contate-me diretamente no
meu endereço de email acima.
Saudações.
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Informe da
Secretária
Tegan Burton
Secretária da FIG & Membro da
Associação de Trabalhadores de Áreas
Protegidas de NSW
mailto:secretary@internationalrangers.
org

Houve dois destaques principais em minha função de secretária nos últimos meses. O primeiro é
relacionado às novas filiações – recebimento de dúvidas, colocação de novas associações em
contato com associações existentes para construir relações, e processamento de aplicações de
novos membros. Em relação a esse assunto, gostaria de desejar boas vindas na FIG à Associação
de Guarda-parques de Tennessee (Estados Unidoss). Também estou ansiosa para anunciar vários
novos membros adicionais em breve. O segundo destaque é meu envolvimento nas preparações
para uma representação forte e visível no Congresso Mundial de Parques que está por vir, em
novembro de 2014. Estou muito ansiosa para ver muitos dos meus colegas da FIG de todo o
mundo neste evento, que será realizado no meu país natal, Austrália. Estou certa de que a
representação da FIG será bastante eficaz, assim como foi no último CMP em Durban, África do
Sul, há 10 anos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar a todas as associações que é
uma exigência da filiação enviar pelo menos um artigo por ano para este Boletim da FIG, The Thin
Green Line. Expresso os meus sinceros agradecimentos a todos os que enviaram artigos para
esta edição!

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.

Paige Trent - Comovente
ver tanta dedicação. Nós
dormimos melhor
sabendo que você está
protegendo nossas mais
preciosas criaturas.
Obrigado do fundo do
nosso coração.
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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 dos Representantes Regionais
África
Chris Galliers
Representante Regional da África & Presidente da Associação de Guarda-Parques da África
chrisgalliers@gameranger.co.za

50º Aniversário
Suazilândia

do

Big

Game

Parks,

No dia 11 de julho, a Suazilândia comemora o
seu Dia Nacional da Conservação, como parte
de seus “50 anos de Conservação da
Natureza”.
As comemorações ocorreram na Reserva
Natural de Mlilwane, com a Sua Majestade
Mswati III sendo o orador convidado. Várias

personalidades da realeza Suazi e do
parlamento compareceram, bem como
pessoas da fraternidade internacional de
conservação. Ted Reilly, o membro número
16 da Game Rangers' Association of Africa GRAA, concedeu um discurso emocionado
sobre as lutas que ele enfrentou há 50 anos,
para estabelecer a conservação em um país
onde a maior parte da vida selvagem estava
extinta. Muitos o criticaram dizendo “Seu
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sonho é fantástico, mas impossível”. Ted persistiu
com um time dedicado, a fim de reintroduzir 22
espécies de mamíferos de volta à Suazilândia. Ted
também contou com a ajuda de Guarda-parques
apaixonados, que literalmente colocaram suas
vidas em risco para proteger esses animais.
O primeiro ministro de Suazilândia fez um discurso,
e o rei Msawti III subiu ao palco e fez um discurso
que poderia ser usado em todo o mundo como
referência para a conservação de todos os animais
selvagens e para o apoio total de seus Guardaparques de campo. O Rei também advertiu os
políticos que condenam Guarda-parques de campo
por realizar suas funções a fim de salvar o
patrimônio da vida selvagem, para permanecerem
em campo, em termos inequívocos.
Os Guarda-parques foram homenageados pelo Rei
com a inauguração de uma estátua de bronze de um
Guarda-parque. Fiel à natureza de Ted, a base da
estátua de bronze também funciona como uma
caverna para os javalis residentes.

50º Aniversário do Big Game
Parks, Suazilândia.

Calendário “Ranger for Rhinos” 2015
Natural Causes, uma empresa sediada na Cidade do Cabo, em uma parceria com a
ex-topmodel, agora fotográfa sul africana, Josie Borain, criaram um Calendário
“Rangers for Rhinos 2015” para duas ONGs, a Game Rangers Association of Africa e
Resource Africa, ambas envolvidas em projetos contra a caça de rinocerontes, com os
seguintes objetivos:


Levantar recursos que serão usados para acabar com a caça de rinocerontes;



Aumentar a conscientização sobre o trabalho realizado pela fraternidade de
conservação da África do Sul, em especial os seus Guardas-parques, na
campanha anti-caça ilegal da África do Sul;



O calendário é vendido por 75 randes no atacado e 150 randes no varejo. Nós
vinculamos um loja Shopify em nossa página do Facebook “Rangers for
Rhinos”.

(https://www.facebook.com/pages/Rangers-for-Rhinos/506179069516497)
Entre em contato com Nicky Monro no telefone 27 84 799-8008, ou nicolamonro@gmail.com para maiores
informações.
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Prêmios Apresentados para
Comemorar a Conservação
de Rinocerontes
O Prêmio Conservação de Rinocerontes 2014
foi realizado no dia 31 de Julho, no salão de
conferencias do Montecasino de Fourways
(África
do
Sul), juntamente
com
a
comemoração do Dia Mundial do Guardaparque, como proclamado pela União
Internacional pela Conservação da Natureza
(IUCN).
O Prêmio anual de Conservação de
Rinocerontes ocorreu pela primeira vez em
2012 e foi fundado pelo Dr Larry Hansen, em
um esforço para criar uma conscientização
sobre as questões de conservação de
rinocerontes e reconhecer indivíduos e
organizações únicas por seus esforços em
proteger a população de rinocerontes na
África. Os Prêmios são realizados em
colaboração com o Departamento de
Assuntos Ambientais da África do Sul e a
Associação de Guarda-parques da África
(GRAA) - uma organização sem fins lucrativos
com mais de 1500 membros em toda a África,
muitos dos quais são Guarda-parques ativos
em atividades de combate à caça ilegal.
Em 2014, a estatura dos Prêmios foi
confirmada pela Sua Alteza o Príncipe Albert
II de Mônaco, que aceitou o cargo de Patrono
da Iniciativa de Conservação de Rinocerontes
e do Prêmio de Conservação Rinocerontes. O
Príncipe Albert está comprometido com a
proteção de espécies altamente em perigo
de extinção, por meio do apoio de sua
Fundação a vários projetos de preservação.
Espera-se que este amparo incentive a
publicidade internacional do projeto e leve à
redução da caça ilegal de rinocerontes. A
coorporação Barclays Africa Group Ltd
também se juntou como co-patrocinadora
com a atual patrocinadora, senhora Xiaoyang
Yu, Sócio-Fundadora da China New

Enterprise Investment (CNEI), um fundo de
capital de crescimento focado, e um dos
criadores do Prêmio.
O Dr. Hansen deu as boas-vindas aos
convidados, agradeceu a todos que
contribuíram para transformar o Prêmio em
uma realidade e exibiu uma mensagem de
vídeo do Príncipe Albert II. A Ministra de
Meio Ambiente sul-africana, Bomo Edna
Molewa, realizou um discurso e os
convidados passaram a ouvir o representante
da ABSA/Barclays Africa Group, seguido por
uma fala de Louis Olivier, que explicou
algumas percepções sobre a vida de um
Guarda-parque. Participaram dos Prêmios
membros do Departamento de Meio
Ambiente, do Conselho de Parques Nacionais
sul-africanos,
mídia,
patrocinadores,
organizações e pessoas envolvidas na
conservação de rinocerontes.
Neste ano, os nomeados aos prêmios foram
convidados dos estados que abrangem
rinocerontes africanos em cinco categorias:
Melhor Guarda-parque; Melhor Profissional
da Conservação; Melhor Apoio Político &
Jurídico; Melhor Pesquisa Científica &
Tecnologia e Melhor Conscientização,
Educação ou Financiamento. O processo de
indicação foi aberto a qualquer pessoa para
nomear qualquer candidato que eles
considerassem digno de um dos Prêmios. Um
grande número de indicações foi recebido e
o comitê executivo revisou cuidadosamente
todos os indicados para elaborar uma lista de
finalistas em cada categoria.
Então, um
grupo de avaliadores identificou os
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vencedores em cada categoria, que foram homenageados na cerimônia de jantar de gala.
Os prêmios foram orgulhosamente entregues aos vencedores segundos antes da sobremesa ser
servida. O vencedor da categoria Melhor Guarda-parque foi Mpho Malongwa, que trabalha na
Wilderness Safaris Botswana. O vice-campeão foi Amos Mzimba, enquanto Wilson Siwela ganhou
o terceiro lugar, ambos são Sargentos Guarda-parques no Parque Nacional Kruger (PNK). Na
categoria Melhor Profissional da Conservação, o vencedor foi Lawrence Munro, da Ezemvelo
KZN Wildlife. O segundo lugar foi para Rob Thomson, Guarda-parque do PNK, e o terceiro lugar
foi para Jack Greeff, agente de segurança do Ntomeni Ranger Services. O vencedor da categoria
Melhor Apoio Político & Jurídico foi o presidente da Botsuana, tenente-general Seretse Khama Ian
Khama. O vice-campeão foi o profissional da lei, Coert Jordaan, e o terceiro lugar foi para
Lovemore Mangwashu, da Lowveld Rhino Trust, Zimbábue. Na categoria Melhor Pesquisa
Científica & Tecnologia, a vencedora foi a organização Saving the Survivors, Onderstepoort,
África do Sul, com o segundo lugar para o Coronel aposentado Chris Serfontein, do Conselho
para a Pesquisa Científica e Industrial, e o terceiro lugar para o veterinário de animais selvagens,
Dr William Fowlds. Os vencedores da categoria final, Melhor Conscientização, Educação e
Financiamento foram os Guarda-parques Honorários dos Parques Nacionais da África do Sul
SANParks, da Região Contra a Caça. O vice-campeão desta categoria foi o Southern African
Wildlife College, enquanto o terceiro lugar ficou com o embaixador da conscientização de
rinocerontes e explorador africano Kingsley Holgate.
The Rhino Conservation Awards recognise those that are willing to sacrifice of themselves and
their resources
to ensure
that this (Trecho
iconic species
is not lostdo
to future
generations.
With global
Informe
Especial.
retirado
Wildlife
News)
reach and a platform for appreciation, so much more can be achieved and so many more efforts
acknowledged.
Os campos de extermínio da Índia – Guarda-parques sob ataque
See https://www.youtube.com/watch?v=cMg0q3FtbKI - t=50
Kevin Heath / 8 de setembro de 2014
Mal remunerados, mal-equipados e com poucos recursos, os Guarda-parques da Índia
agora estão atuando no local mais perigoso do planeta para ser um Guarda-parque. Uma
nova pesquisa publicada hoje afirma que, até agora em 2014, ocorreram 24 mortes de
Guarda-parques e nos últimos três anos 72 Guarda-parques foram mortos por caçadores
ou por animais selvagens ...... ..
…..um estudo feito pela Federação Internacional de Guarda-parques também compara o
número de Guarda-parques mortos na Índia no ano de 2013 com outros países. A Índia

Agradecimentos especiais
Agradecimentos à equipe de tradutores voluntários, que
produzem este boletim em Espanhol e Português:
Osvaldo Barassi Gajardo
Rebecca Mencos
Miliany Campos
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teve 14 Guarda-parques mortos em 2013 comparados a 9 no Congo, onde persiste uma
guerra, e 9 nas Filipinas. 7 Guarda-parques da Uganda também foram mortos em 2013 e o
Chade, junto com o Cazaquistão, perdeu 6 Guarda-parques.
O ano de 2014 está se transformando particularmente em um ano sangrento em relação às
mortes de Guarda-parques, conforme a guerra contra os caçadores começa a acelerar.
Mais uma vez, a Índia está arcando com o ônus de assassinatos de Guarda-parques, com 24
mortes até agora neste ano. O Quênia teve 10 dos seus Guarda-parques mortos, a Tailândia
teve seis mortes de Guarda-parques e Tanzânia três.
A maioria dos Guarda-parques foi morta por caçadores ou animais selvagens. Alguns
morreram em serviço após contraírem infecções ou doenças através de acidentes com
veículos ou incêndios florestais.
Os Guarda-parques indianos enfrentam regularmente, desarmados, grandes multidões e
isto os coloca em grande risco. Os Guarda-parques são regularmente atacados ou
sequestrados por um grande número de madeireiros ilegais que extraem madeiras raras
nas florestas indianas. Muitos Guarda-parques em parques nacionais e santuários
trabalham sem remuneração ou suprimentos por meses, mas ainda continuam a sair em
patrulha para proteger os animais ......
….. A Índia é uma economia em expansão, tem um programa espacial de fundos e um dos
maiores números de bilionários no planeta. Ela tem os recursos para garantir que os
Guarda-parques sejam pagos, treinados e equipados. A pesquisa revela ainda que,
claramente, não há vontade política para fornecer a esses Guarda-parques os recursos
necessários para eles realizarem seus trabalhos de forma eficaz e ….. com segurança.
Crédito da foto: Kenya Wildlife Service perdeu 10 Guarda-parques até agora neste ano
(crédito: KWS)

Europa
a

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

Desde o término da conferência europeia de Guardaparques na Croácia, ocorreram diferentes encontros
entre Guarda-parques europeus em pequenos projetos e
entre os próprios Guarda-parques. Este tipo de
colaboração é um dos métodos europeus mais comuns,
dado nosso espaço e viagens rápidas. Nós continuamos
a discussão do projeto de parceria.
Conferência Trans-fronteiriça de Guarda-parques
no Parque Nacional da Floresta Bavariana
No dia 19 de setembro, nós tivemos uma conferência
de Guarda-parques na Floresta Bavariana, com
participantes do Parque Nacional da Floresta Bavariana
e o Serviço Nacional de Guarda-parques de Sumava.
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Esta conferencia ocorreu após a Conferência de
Guarda-parques da Alemanha na primavera, e da 2ª
Conferência do 40º Aniversário do Serviço de
Guarda-parque da floresta Bavariana. Além do novo
Ministro de Meio Ambiente Bavariano, 27 Guardaparques checos e o antigo Guarda-parque Chefe do
Serviço de Guarda-parque compareceram.
Depois das saudações
apresentações, incluindo:

do

Ministro,

houve

Michael Grossmann, Guarda-parque Chefe do
Parque Nacional da Floresta Bavariana, falou sobre a
profissão Guarda-parque em seu parque e as
mudanças nos últimos 40 anos.
Petr Srail, Guarda-parque Chefe do Parque Nacional
de Sumava, falou sobre o Serviço de Guarda-parque
na Montanha Sumava. Este serviço é similar ao da
Floresta Bavariana, porém os Guarda-parques de lá
são também muito mais envolvidos no serviço de
resgate. Eles trabalham muito próximos da policia,
dos bombeiros e outros serviços de emergência na
área da Sumava.
Manfred Lütkepohl falou como representante da
Associação Alemã de Guarda-parques sobre a
profissão global de Guarda-parque e seus problemas.
Ele também fez um pequeno resumo sobre as
atividades da FIG e da Fundação Thin Green Line e
sobre o Seminário da FIG em Brijuni/ Croácia.
Martin Solar, da Eslovênia, falou sobre cooperação
transfronteiriça, usando o exemplo do Parque
Nacional de Triglav, na Eslovênia e o Parque Natural
Pre Alpi Giulie, na Itália.
Na parte da tarde, houve uma parceria entre a Bavária
e a República Checa. Falamos sobre o
desenvolvimento florestal em ambos os parques
nacionais e da antiga Cortina de Ferro.
Além disso, foi combinada uma maior cooperação.
Continuarão tendo Patrulhas Comuns de Guardaparques em ambas as áreas protegidas; (em cada
caso, um Guarda-parque alemão e um checo). Nossa
cooperação aumentará com guias e informação Balcões e o programa Guarda-parque Júnior. Num
futuro próximo, haverá também uma formação e
exploração de campo conjuntas.

14º Seminário de Guarda-parques da Croácia 2014
O 14º Seminário de Guarda-parques da Croácia
ocorreu nos dias 24 e 25 de setembro de 2014 no
Parque Natural Papuk. O seminário foi organizado em
cooperação com o Ministério de Meio Ambiente e
Proteção da Natureza da República da Croácia e a
Associação de Guarda-parques da Croácia.
O seminário contou com a presença de 110
participantes de todos os parques nacionais, parques
naturais e escritórios distritais pela proteção da
natureza da Croácia, e Guarda-parques da Hungária e
Bósnia e Herzegovina.
No primeiro dia do seminário, na vila de Velika, os
Guarda-parques puderam ouvir mais sobre os valores
e gestão da área natural protegida de Papuk, sobre
metodologia de crime a fim de proteger a natureza,
sobre o projeto Serviço de Formação de Capacidades
para proteção da natureza e sobre o papel dos Guardaparques em visitar áreas protegidas. Guarda-parques
da Hungria e Bósnia e Herzegovina apresentaram suas
áreas protegidas e seus serviços de supervisão.
Foram também apresentados no seminário: os novos
uniformes de Guarda-parques, emblemas oficiais e
cartões de identificação de Guarda-parques; discussão
sobre o 3º Seminário Europeu da FIG de Treinamento
de Guarda-parques, que foi realizado em Brijuni
(Croácia); e, a foca-monge do Mediterrâneo, em
Istria.
No Segundo dia do seminário, ocorreu uma saída de
campo no Parque Floresta Jankovac, na qual o famoso
fotógrafo Šime Strikoman tirou sua milésima foto,
intitulada “Guarda-parques Croatas”.
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América do Norte
Jeff Ohlfs
Representante Regional da América do Norte & Membro da PLEA,
ANPR, CSPRA, e PRAC
deserttraveler2@roadrunner.com

Espero que todos tenham tido uma temporada
segura de verão/inverno, dependendo de seu
hemisfério. Supostamente, era para ser nossa
estação mais lenta, mas com incêndios florestais e
busca de pessoas desaparecidas, ela foi tudo,
exceto lenta.
No dia 30 de julho, eu participei do 150º
aniversário de assinatura da Concessão de
Yosemite pelo presidente Lincoln, no Parque
Nacional de Yosemite. Foi um dia inteiro de
comemoração, tanto do Serviço de Parque
Nacional quanto do Sistema de Parques do Estado
da Califórnia. Para mim, um dos destaques foi a
noite Internacional. Yosemite recepcionou seus
parques irmãos (Chile, Mongólia, China, Nepal e
Tanzânia), dando-lhes presentes do povo
tradicional da tribo Ahwahnechee.

Eu continuo meu trabalho com o Comitê da
próxima Conferência Mundial de Guardaparques, por favor, leia o informe. A H.O.P.E.
(Operações Humanitárias de Proteção aos
Elefantes) entrou em contato comigo e eles
desejam unirem-se à FIG como um membro
associado. Eles são uma organização sem fins
lucrativos (ONG) que fornece capacitação,
material e apoio financeiro para as unidades
e operações contra a caça na África. Eles
estavam no Texas em setembro e
aproximaram-se de vários Guarda-parques
estaduais para obter informações sobre a
FIG.
Fiquei espantado com o espancamento de um
Guarda-parque não identificado da cidade de
Filadélfia por um grupo de jovens
delinquentes em agosto. Foi uma agressão
sem sentido a um de nossos colegas que
tentava fazer cumprir as regras de seu
parque. Estou feliz que eles foram presos.
Eu participarei do Congresso Mundial de
Parques em Sydney, em novembro. Será
importante para nós levar a mensagem da
FIG aos participantes. Nosso Presidente,
Secretária e Guarda-parques australianos
estão trabalhando muito para entregarem
juntos um excelente programa.

Participantes recebem presentes
dos índios Ahwahnechee
Espero que todos tenham tido um Dia Mundial do
Guarda-parque maravilhoso! Eu tirei o dia de
folga e fiz uma peregrinação até a antiga casa de
Galen Clark (o primeiro Guarda-parque dos EUA)
em Summerland, Califórnia, com vista para o
Oceano Pacífico (veja a foto acima).

Guarda-parques do NPS
&DPR & a150º Assinatura
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Oceania
Peter Cleary
Representante Regional da Oceania & Membro da Associação de Guarda-Parques de Victoria
pcleary@penguins.org.au

O foco principal da Oceania tem sido se preparar
para o Congresso Mundial de Parques da IUCN, em
Sydney, 2014. A Associação dos Trabalhadores de
Áreas Protegidas de Nova Gales do Sul - PAWA está
realizando um trabalho maravilhoso para acomodar
os membros da FIG visitantes, fornecer apoio
logístico e de programação. Estamos tentando
finalizar as passagens de Guarda-parques do Fiji e
das Ilhas Salomão, com a orientação das
Associações
Membro
de
Guarda-parques
Australianos. Espera-se que, através das redes e
agências da ONU, surjam significativas relações e
experiências produtivas. Os esforços de captação
de recursos no Dia Mundial do Guarda-parque têm
sido ótimos para ajudar a alcançar este resultado.
O Dia Mundial do Guarda-parque foi bem
comemorado na região, com esforços de muitas
Associações e algumas pessoas. Dentre os
destaques, houve um vídeo de 5 minutos de Jo
McLellan, do Congresso de Arusha Congress, sobre
Por que é Formidável ser um Guarda-parque?
(visite a página do Facebook da FIG para visualizalo); um relato de 24 horas de um dia da vida de um
Guarda-parque pelo Dep. De Conservação da Nova

Zelândia
e, é
claro, um grande espetáculo de captação
de fundos da Fundação Thin Green Line, com
participação de Goyte, Tex Perkins, Nicki Bomba,
Tin Pan Alley e Makana.
Muito obrigado à Associação de Guarda-parques da
Tasmânia por apoiar a Federação de Guardaparques da Ásia e à Associação de Guarda-parques
do Sul da Austrália por auxiliar a entrada na

FIG dos Guarda-parques da Floresta de Kerala
da Índia. É importante que os Guarda-parques
busquem entrar na FIG e aproveitem o que ela
oferece, que se sintam acolhidos e devidamente
apoiados.
Em um encontro recente, a FIG continua a apoiar
iniciativas prestes a acontecer de Guarda-

parques, incluindo um projeto de intercâmbio
piloto para trabalhar com Guarda-parques
indígenas de áreas protegidas no interior da
Austrália Ocidental.
Como muito bem colocado por Tim Schneider, o
Coordenador do Programa de Liderança Martu
……………
a parceria entre a FIG e o povo Martu está se
desenvolvendo e há provavelmente muitas
direções a serem seguidas. Como começo, nós
esperamos que Alison venha a ser no próximo ano
o primeiro membro da FIG na nação Martu.
Haverá um contingente do povo Martu que irá ao
Congresso Mundial de Parques em novembro,
assim, sem dúvida, nós veremos alguns de vocês
lá. Visitas aos Guarda-parques Martu da Austrália
Ocidental são bem-vindas, assim como conhecer
os Guarda-parques e os funcionários dos parques
de Victoria em Rosebud, Victoria…………… para
conhecer a paisagem e o estilo de gestão do
parque, e quem sabe levar algumas ideias ao seu
país!
Então, temos as seis próximas semanas
movimentadas para tirar o máximo proveito do
CMP da IUCN. Será ótimo ver um grande
envolvimento da FIG no evento.
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Associação Membro & Outros Informes
República Checa
Borek Franek, Associação Checa de Guarda-parques
email:Borek.Franek@seznam.cz

O Dia Mundial do Guarda-parque 2014 na
Republica Checa
A Associação Checa de Guarda-parques e a
Agência de Conservação da Natureza da
República Checa comemoraram o Dia Mundial
do Guarda-parque tradicionalmente, no
Monumento Natural Panská skála, próximo à
vila de Prácheň (PLA České středohoří).
Lá, um exemplo excelente do chamado "órgão
de pedra" é formado por colunas de rocha
tefrito. Elas foram descobertas durante
pedreiras na segunda metade do século 19 e a
primeira metade do século 20. A extração da
rocha foi interrompida em 1945 e, em 1953, o
Estado Checo assumiu o controle para garantir
a preservação do restante da formação rochosa.

Um pequeno lago sob a coluna "órgão" é
um poço, que foi formado com a retirada
das rochas e preenchido com água da
chuva. É um local na divisa das montanhas
PLA Lužické e České středohoří.
Estavam presentes na comemoração
Guarda-parques do Parque Nacional České
Švýcarsko, colegas alemães do Parque
Nacional Sächsische Schweiz, da área
protegida České středohoří, das montanhas
e solo de PLA Labské e dos escritórios
regionais de Liberecký e de Jihočeský.
Guarda-parques profissionais e voluntários
mostraram aos visitantes os problemas com
conservação da natureza global e regional
e trabalhos do dia-a-dia em poster e
apresentação de slides no computador.
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Fizemos um minuto de silêncio pelos Guardaparques falecidos. Acreditamos firmemente
que nossa comemoração vai ajudar a educar o
público sobre o trabalho dos Guarda-parques
e dos problemas que enfrentam no mundo.
Neste dia, foram cerca de 600 visitantes –
amantes da natureza. Agradecemos a todos
organizadores pelo generoso auxílio. Nossos
melhores cumprimentos a todos os Guardaparques e suas famílias.

Falecimento de uma Guarda-parque
Nós estamos tristes em informar o falecimento de Roselyne Anselmet, 55 anos,
que foi uma Guarda-parque no Parque Nacional Vanoise .
Ela morreu após um acidente (queda) enquanto contava abutres, no alto da
montanha (2700m), no sábado do dia 23 de agosto. Ela escorregou e caiu 100
metros, e morreu mais tarde no hospital.
Ela começou a trabalhar no Parque Nacional Vanoise em 1982 e foi a primeira
Guarda-parque mulher no parque e talvez, em todos os Parques Nacionais
franceses. Ela nos lembra o quão difícil e perigoso é o trabalho dos Guardaparques nas montanhas, em todo o mundo.
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Jamaica
Susan Otuokon

Participação de15 Guarda-parques/Agentes de
Segurança: 8 da Jamaica Conservation and Development
Trust - JCDT, com o Parque Nacional das
Montanhas Azuis e Corvo John - PNMACJ (6
Guarda-parques & o Chefe do Corpo e o
Porteiro de uma de nossas áreas de lazer.
2 Guarda-parques do Dep. Florestal (um deles
já foi um Guarda-parque de Parque Nacional)
2 Oficiais de Segurança da Agência Nacional de
Planejamento & Meio Ambiente
2 Guarda-parques do Parque Marinho Montego
Bay
1 da CCAM – do Santuário de Peixes na área de
Portland Bight
(convidamos funcionários do Parque Marinho e
Área Protegida Negril e do Santuário de Peixes
de Oracabessa, mas eles não puderam
comparecer)

Palestra do Dr Semaj
incluindo parcelas reflorestadas pela JCDT e
pelo Dep. Florestal. O Dr. Semaj incentivou os
Guarda-parques e os Agentes de Segurança
dizendo que eles eram “parceiros de Deus auxiliares da criação” e que o trabalho que
eles fazem ajuda a manter a Jamaica e seu
povo vivo – mesmo que as pessoas não
percebam. Nós também discutimos como as
áreas protegidas poderiam gerar mais renda,
de modo a reduzir o estresse por possuir
recursos inadequados.
Este foi o primeiro evento do Dia Mundial do
Guarda-parque na Jamaica, e todos nós
concordamos que este dia deve ser
comemorado todo ano. O Dr. Semaj
voluntariou-se para auxiliar a fazer o próximo
maior e melhor.

O Dr. Semaj aborda o grupo de
Guarda-parques do PNMACJ e outros
Discutimos os desafios e como lidar com eles,
por exemplo, frustrações quando as pessoas
não obedecem a legislação ambiental, apesar
de muitas vezes informar-lhes repetidas vezes,
e projetos para incentivá-los, por exemplo,
recentes
incêndios,
particularmente
em
Westphalia, que queimou centenas de hectares,

Cada Guarda-parque ganhou uma pequena
lanterna e um marcador de livros com o
logotipo da FIG e o Dia do Respeito ao
Guarda-parque (os certificados seriam muito
caros para imprimir). Os Guarda-parques do
PNMACJ ganharam adicionalmente um
canivete - encontramos alguns patrocinadores
individuais além do patrocinador do evento como a Fundação do Meio Ambiente da
Jamaica (tínhamos alguns recursos da linha de
Treinamento/Oficinas, um de nossos projetos.
Recomendo que eles procurem saber mais
sobre a FIG e considerem formar uma
associação e eu pedi para nosso Chefe do
Corpo acompanhar este assunto.
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Reino Unido
Uma rodada de três grupos que
escolheram espalhar a palavra sobre a
situação dos Guarda-parques em todo o
mundo

Guarda-parques do Parque Nacional Dartmoor
Uma pessoa da equipe de educação dos Parques
Nacionais estava tão inspirada com a rifa do ano
passado que levantou recursos e dinheiro para a
Fundação The Thin Green Line (FTGL), que ela
nos sugeriu realizar um evento especial para
nosso Clube Ralph* para ajudar a comemorar o
Dia Mundial do Guarda-parque deste ano (2014).
Assim, o planejamento começou no final de
novembro e logo nós recrutamos uma equipe de
primeira, incluindo mais duas pessoas da área de
educação, um membro aposentado da Autoridade
de Parques Nacionais e um par de nossos guardas
voluntários para ajudar a coordenar o evento.

Damper do Dia Mundial
do Guarda-parque
As ideias gerais surgiram rapidamente e foi
eventualmente decidido dividir as crianças em
grupos e oferecer diferentes atividades,
permitindo a cada grupo a participação em cada
atividade em algum momento do dia. Também foi
decidido pedir a cada membro do clube Guardaparque Ralph se preparar um pouco antes do
evento para ajudá-los a construir uma
compreensão mais profunda sobre o significado

do Dia Mundial do Guarda-parque
Quando cada criança se inscreveu no evento,
ela recebeu um Parque Nacional de uma lista
de países com Associações de Guardaparques filiadas à Federação Internacional de
Guarda-parques (FIG). Também pedimos
para elas realizarem uma pesquisa sobre o
local e fazer uma bandeira do país onde o
parque está situado. Eles deveriam encontrar
um
fato
fascinante;
descrever
o
cenário/paisagem/campo do Parque; indicar
três animais que lá vivem; e listar alguns dos
trabalhos realizados pelos Guarda-parques
locais.
Na noite anterior ao evento, os membros da
equipe do evento criaram um mapa do
mundo gigante no chão usando areia seca. Na
manhã seguinte, conforme chegava cada
membro do clube Guarda-parque Ralph,
pedíamos a eles para encontrarem seus
países no mapa e colocarem suas bandeiras
lá. No inicio do dia, não fomos abençoados
com um tempo bom, assim algumas
bandeiras começaram a tombar com a chuva,
mas felizmente a chuva logo parou e tudo
secou a tempo para os fatos fascinantes
serem adicionados a uma placa de
exposição, para que todos pudessem
compartilhar seus resultados da pesquisa.
Seguindo uma breve introdução sobre os
eventos do dia, nós começamos. Uma das
atividades tinha um tema australiano e o
grupo usou nossa tigela no fogo para fazer
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damper (pão), uma comida bastante conhecida
da região do Outback de Aussie.
As atividades do outro grupo focaram na
aprendizagem e aprimoramento de várias
habilidades de “perseguição”, com jogos e
atividades divertidas.
Após o almoço, dentre as atividades, houve um
jogo do chapéu, com observação de todas as
diferentes funções que os Guarda-parques
realizam em seus trabalhos diários, e um evento
de artesanato para colorir uma cena especial do
Dial Mundial do guarda-parque e usá-la para
fazer uma caneca, que foi levada para casa como
recordação.

As canecas
Um
pouco antes do fim do dia, todos aproveitaram
uma festa das Larvas Witchety, Ave Kookieburras e Patas de Wombat (para o deleite das
crianças, embora tenha causado preocupação
para alguns pais até eles perceberem que eram
apenas biscoitos, e não o bicho verdadeiro!).
Sugeriu-se, aos que quisessem, fazer uma
doação para a FTGL e, em poucos minutos, mais
de £70 libras foram levantadas.
Foi um ótimo dia, valeu todo o esforço e talvez
façamos tudo novamente no ano que vem!
Ian Brooker, Guarda-parque, Parque Nacional Dartmoor
email:ibrooker@dartmoor.gov.uk
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Guarda-parques no Parque Lee Valley
O Dia Mundial do Guarda-parque foi
comemorado pela primeira vez em 2012,
não só para aumentar a visibilidade do
trabalho dos Guarda-parques ao redor do
mundo, mas também para lembrar que, em
média, 100 Guarda-parques são mortos a
cada ano no desempenho de suas funções,
seja por tiros de caçadores na África,
assassinatos por cartéis de drogas na
América do Sul, acidentes com máquinas na
Europa, ou por fazer cumprir a lei em seus
parques.
Com isso em mente, os Guarda-parques de
Lee Valley organizaram uma competição de
golf disco para Guarda-parques, com as
‘taxas de entrada’ usadas para levantar
fundos para a caridade, The Thin Green
Line, que auxilia Guarda-parques e, muito
mais importante em muitos aspectos, suas
esposas e órfãos no Terceiro Mundo.
Guarda-parques de todo o sudeste foram até
o Parque River Lee para a competição e
cadastraram-se no Centro Lee Valley White
Water, antes de participar do campo de 9
buracos
ao
norte do
Centro. Os
competidores dividiram-se em dois times,
mas rodavam o campo com alguém de outra
equipe, para que eles pudessem conhecer
pessoas novas (e prestar atenção na
pontuação de cada um). A equipe vencedora
com a menor pontuação ganhou um passeio
de jangada nas águas brancas. Após a
competição, todos foram almoçar no Centro
e assistimos uma mensagem de vídeo de Sua
Alteza Real, o Duque de Cambridge, dando
apoio ao Dia Mundial do Guarda-parque.
Após o almoço, Chris Aspin (Guarda-parque
de
Lee
Valley) levou
alguns
dos
competidores em um passeio de bicicleta ao
redor do parque, enquanto eu levei os
restantes para um passeio guiado em torno
das novas esculturas do Parque River Lee.
Mais de £100 libras foram arrecadadas para
a The Thin Green Line. Em nome dos
Guarda-parques, suas famílias, viúvas e
órfãos ao redor do mundo, gostaríamos de
agradecer a todos que ajudaram a organizar
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este evento e esperamos ver mais esforços para
levantar recursos no próximo ano.
Derek Evans, Ranger North
Lee Valley Regional Park Authority
devans@leevalleypark.org.uk

Guarda-parques no Parque Nacional Exmoor
Eu estava no escritório de Dulverton quando
ouvi um berro “Alguém gostaria de fazer algo
para o Dia Mundial do Guarda-parque, 31 de
julho?” Curiosamente eu estava completando as
avaliações de risco para um dia de diversão de
uma família grande na mesma data. Parecia uma
oportunidade ideal, então eu levantei a mão e
disse que eu ia gostaria!
Antes de trabalhar como Guarda-parque em
Exmoor, eu trabalhei durante um ano e meio
como voluntário em uma organização no sudeste
do Quênia, próximo à Mombaça. O trabalho era
bem variado; ensino em escolas, pesquisa e
conservação da Floresta Shimoni (uma floresta
tropical costeira rara e ameaçada), e
trabalhando com grupos de comunidades no
Parque Nacional do Oeste de Tsavo.
Assim como os agricultores de Exmoor, as
comunidades locais em Tsavo estão tentando
diversificar seus negócios e gostaríamos de
ajudá-los com as habilidades e capacitação
necessárias. Um dos principais problemas é
fazer com que as manadas de elefante parem de
comer e pisotear todas as suas colheitas. Não é
algo que um agricultor de Exmoor se
preocuparia geralmente!
Durante o meu tempo lá, conheci vários dos
Guarda-parques do Serviço de Vida Selvagem
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do Quênia (SVQ) que, assim como captura de
caçadores, também estavam envolvidos no
trabalho comunitário – principalmente
convencendo moradores a não participar do
comércio ilegal, mas lucrativo, de carne de
caça. Meu amigo Abdi falou-me sobre o
processo de recrutamento do SVQ em sua
vila, que envolvia uma corrida de velocidade.
Os dez primeiros passariam de fase. Abdi foi
o 11º, mas o cara da frente caiu, então ele
conseguiu!
A ‘Grande Aventura na Foz de Heddon’ foi
uma ótima plataforma para espalhar a
mensagem sobre o Dia Mundial do Guardaparque e o trabalho perigoso e essencial que
é feito dia após dia por Guarda-parques em
todo o mundo. Além disso, organizamos o
evento em parceria com a equipe de Guardaparques da Devon National Trust, assim isso
parecia ainda mais apropriado.
O dia correu bem, com mais de duas centenas
de pessoas participando dos jogos e
atividades e aprendendo sobre o trabalho dos
Guarda-parques em todo o mundo.
Meu trabalho em Exmoor parece muito

distante das aldeias quentes e empoeiradas de
Tsavo, mas eu ainda sinto uma afinidade com
os meus amigos do SVQ. Trabalhamos em
paisagens
protegidas,
ajudando
as
comunidades locais e, mais importante, que se
preocupam com estes lugares e esperam
poder fazer diferença, mesmo que pequena.
Adam Vasey
Guarda-parque - Parque Nacional Exmoor
AVasey@exmoor-nationalpark.gov.uk
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DIRETORIA DA FEDERAÇÃO issue, date
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.

DIRETORIA
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
Asia Yong-Seok Shin Coréia 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
Pagamentos Colin Dilcock Inglaterra cdilcock@supanet.com
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 Republica 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 Luanda esabuhoro@rwandaecotours.com
2006 Christian Teran Equador cteran2@yahoo.es

