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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 guarda-parques de 

todo o mundo. Se você tiver um relato para The Thin Green Line, por favor, envie-o para 

executivepa@internationalrangers.org  
Agradecemos nossos tradutores voluntários pelas edições em outros idiomas.  

 

 
INFORMES OFICIAIS 
 

Informe do Presidente 
 

Obrigado a todos do Comitê Executivo da FIG e aos guarda-parques ao redor do mundo que 
vêm trabalhando arduamente para fazer progredir nossos objetivos prioritários ao longo dos 

últimos meses.  
 
Temos visto uma série de avanços muito positivos, tais como: os preparativos para o 

Congresso Mundial de Parques (CMP), em novembro de 2014; o desenvolvimento de 
networks, como a Iniciativa Global Clinton; os preparativos para o Seminário Europeu de 

Treinamento de Guarda-Parques, em maio; os preparativos do Dia Mundial do Guarda-
Parque e um programa de premiação em reconhecimento aos Guarda-Parques; suporte 
corporativo potencial da Patagônia; e muito mais. 

 
Os Guarda-Parques estão sendo ouvidos e reconhecidos em esferas cada vez maiores e em 

níveis cada vez mais elevados. Eu acredito que seja só uma questão de tempo antes de 
vermos daqui para frente os frutos do nosso trabalho. 
 

 

mailto:executivepa@internationalrangers.org
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Muitas vezes, pode ser difícil encontrar tempo e energia para o trabalho voluntário na FIG 

entre os nossos trabalhos remunerados e outras demandas da vida, e agradeço-lhes por 
estarem se esforçando para continuar o trabalho que em conjunto nos comprometemos a 

fazer, no apoio à nossa profissão de Guarda-Parque e a nossa Família de Guarda-Parques. 
 
Também é importante reconhecer que nem sempre podemos depender das mesmas poucas 

pessoas se empenhando ao máximo para realizarem os nossos objetivos. Estamos sempre 
precisando de mais gente se voluntariando, dando prosseguimento a ações, e incentivando 
os outros a se envolverem também. Eu encorajo a todos a fazer o máximo possível pelas 

suas próprias associações e dentro da rede FIG. 
 

As prioridades da FIG continuam a se modificar ao longo do tempo, com as principais 
prioridades para 2014 sendo:  
 

1)  Congresso Mundial de Parques;  
2)  Dia Mundial do Guarda-Parque ; 
3)  Obter renda regular para a FIG ; 
4)  Conseguir pessoal remunerado para a FIG; 
5)  Aumentar a rede e a adesão da FIG; 
6)  As associações da FIG ajudando umas as outras - Programas de Irmandade 
7)  Trabalhando com a Fundação The Thin Green Line para obter apoio prático para Guarda-Parques e famílias 

necessitadas. 
 

A seguir estão alguns dos principais pontos de interesse e links para importantes 
projetos relacionados à FIG.  
 

 
3º Seminário Europeu de Treinamento de Guarda-Parques – de 13 a 17 de Maio, Croácia. 

Obrigado a todos que têm trabalhado duro para realizar este evento. Mais informações, 
incluindo a programação, está no link (em inglês): http://ranger.brijuni.hr  

 
DIA MUNDIAL DO GUARDA-PARQUE, 31 DE JULHO. 
Um pacote eletrônico de informações será enviado em breve para todas as associações e 

contatos de Guarda-Parques para apoiar a participação no Dia Mundial do Guarda-Parque. 
É a nossa vez de reconhecer o sacrifício e trabalho árduo de guarda-parques do mundo 

todo e de comemorar as conquistas e contribuições que a nossa profissão faz para o 
mundo. Três Prêmios da FIG (veja abaixo) também serão anunciados no Dia Mundial do 
Guarda-Parque este ano. 

 
PROGRAMA DE PRÊMIO DA FIG 
 

Estou feliz em anunciar que três prêmios da FIG serão concedidos em 2014: 
- Prêmio Jovem Conservacionista; 

- Prêmio Dra Jane Goodall de Esperança e Inspiração;  
- Prêmio FIG de Realização de Vida. 

 

Por favor, fique de olho no site da FIG e na página do Facebook, que estarão convocando 
para indicações ao Prêmio em maio.  

 

http://ranger.brijuni.hr/
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CONGRESSO MUNDIA DE PARQUES – de 12 a19 de novembro de 2014, Sydney, Austrália. 
Por favor, fique de olho na seção de notícias do site FIG (em inglês) 

http://internationalrangers.org/news/para atualizações e informações sobre como você 
pode apoiar ou se envolver na representação da FIG neste grande evento internacional. 

  
AMÉRICA DO SUL 
A comunidade da FIG está realmente sentindo a falta de um Representante Regional para a 

América do Sul. Tive conversas positivas com algumas das associações-membro e peço a 
todos os membros da região para que entre em contato comigo pessoalmente para discutir 
opções para mais uma vez aumentar a participação da América do Sul na FIG. Eu estarei 

visitando a América do Sul e Central em setembro/outubro deste ano visando trabalhar 
com associações latino-americanas e Guarda-Parques para discutir um caminho a seguir. 

 
Por favor, entre em contato comigo a qualquer hora, com suas sugestões, ideias, ou 
preocupações com a FIG. 

 
Muito obrigado a todos vocês, mantenham o excelente trabalho em campo, e vamos 

trabalhar juntos para uma profissão de Guarda-Parque mais forte. Mais força a vocês! 
 

Sean Willmore  

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

Website: http://internationalrangers.org  

Telefone:  +61 (0) 3 5931 3202 

 

 

Informe do Vice-Presidente 
 

Mais uma vez, eu gostaria de expressar um sincero agradecimento a todos os que têm 
contribuído para o trabalho da FIG ao longo dos últimos meses. Mais uma vez, o nosso 
Presidente tem liderado de frente e está sendo o mais ativo e produtivo de todos nós. Se 

cada um de nós nos aplicarmos a fazer apenas uma coisa importante entre cada reunião e 
boletim, podemos alcançar coletivamente algo que satisfatoriamente valerá a pena para a 

comunidade de Guarda-Parques que nós nos comprometemos a servir quando aceitamos a 
responsabilidade de nossas posições no Comitê Executivo em Arusha, Tanzânia, em 
novembro de 2012. Estimulo todos a considerar o que cada um de nós pode fazer para 

contribuir para atingir os objetivos da FIG entre esta edição do nosso boletim e a próxima. 
  

Minhas principais atividades relacionadas à FIG ao longo dos últimos meses têm sido 
relacionadas a: 

- representar a FIG no Conselho da Fundação The Thin Green Line (TTGLF); 
- manter as atividades de parceria entre os membros da FIG e minha própria 

organização em apoio aos guarda-parques, tais como o fornecimento de 
equipamentos, treinamento, dinheiro para patrulhas, etc (como parte do apoio em 
andamento do projeto de parceria com a Associação de Profissionais de Áreas 

Protegidas de Nova Gales do Sul, Austrália (PAWA), membros individuais e 
contribuições em apoio a guarda-parques pela TTGLF);  

- prestar serviços no Conselho interino da recém-formada Federação de Guarda-
Parques da Ásia; e 

- fazer a conexão da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 

http://internationalrangers.org/news/
mailto:president@internationalrangers.org
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Recursos Naturais (IUCN) com a Comissão Mundial de Áreas Protegidas (WCPA). 

À frente da IUCN, os progressos mais recentes para informar são os seguintes: 
- As melhores normas de orientação prática da WCPA sobre treinamento anti-caça 

para guarda-parques de campo, para as quais estou coordenando uma equipe de 

autores da FIG para desenvolver, foram aprovadas como um projeto da IUCN. O 
documento final será uma publicação da IUCN/FIG/TTGLF. Um workshop de 

consulta está sendo planejado para a inclusão no Congresso Mundial de Parques, em 
novembro. 

- Andrew Nixon, da Associação de Guarda-Parques de Victoria, infelizmente teve de 

abrir mão da liderança na FIG da "Tutoria e Intercâmbio de Guarda-Parques”, 
componente do Comitê Consultivo para o Desenvolvimento de Competências da IUCN 

WCPA. Se alguém estiver interessado em assumir esse papel em nome da FIG e da 
IUCN, por favor, me avise; caso contrário, esta iniciativa poderá ser abandonada 
antes de alcançar qualquer resultado positivo. 

- Eu escrevi um resumo do papel da FIG no desenvolvimento de capacidades em um 
capítulo sobre o Desenvolvimento de Capacidades que está sendo organizado para 
um e-book a ser lançado pela WCPA no Congresso Mundial de Parques. 

 

Finalmente, gostaria de lembrar a todos a oportunidade de publicar artigos no periódico 
"PARKS" da IUCN. Eu ficaria feliz de receber rascunho ou artigos sugeridos de Guarda-
Parques para esta revista a qualquer momento. A revista pode ser encontrada em  

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_parks2/ (em inglês). 
 

Se alguém tiver dúvidas a respeito de qualquer das situações acima, ou gostaria de se 
tornar mais envolvido e contribuir para quaisquer atividades ou iniciativas da FIG, por 

favor, contate-me diretamente no endereço de e-mail abaixo. 
 

Wayne D. Lotter 
Vice-Presidente da FIG & Membro da Associação de Guarda-parques da África - GRAA 

wayne@pamsfoundation.org 

  

 

Informe da Secretária  
 
Houve dois destaques principais em meu papel como secretária nos últimos meses. O 

primeiro deles diz respeito a novas adesões de membros - receber pedidos de informações, 
colocando novas associações em contato com associações existentes para construir 

relacionamentos, e processamento de novas aplicações de filiação. Sobre isso, gostaria de 
dar as boas vindas à Associação de Guarda-Parques de Tennessee (Estados Unidos) na FIG, 
e também estou ansiosa para anunciar vários novos membros adicionais em breve. 

 
O segundo destaque foi o meu envolvimento nos preparativos para uma representação forte 

e visível da FIG no próximo Congresso Mundial de Parques, em novembro de 2014. Estou 
muito ansiosa para ver muitos dos meus colegas da FIG de todo o mundo nesse evento que 
está sendo realizado em meu país natal, a Austrália. Tenho certeza de que a representação 

da FIG será muito eficaz, assim como foi no último CMP em Durban, África do Sul, há 10 
anos. 
 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_parks2/
mailto:wayne@pamsfoundation.org
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Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para lembrar todas as associações de que é 
uma exigência para se filiar, apresentar pelo menos um artigo por ano no boletim da FIG 

The Thin Green Line. Quero expressar os meus sinceros agradecimentos a todos aqueles 
que apresentaram artigos para esta edição! 

 
Tegan Burton 

Secretária da FIG & Membro da PAWA 

secretary@internationalrangers.org 
 

 

Informe da Tesoureira 
 

A FIG continua a manter os recursos financeiros em contas bancárias sediadas no Reino 
Unido. A Associação Nacional de Guarda-Parques (Estados Unidos) também está mantendo 

a doação de uma bolsa do Parks Victoria (Austrália) para o próximo Prêmio Internacional 
Jovem Conservacionista, que será concedido no final de 2014. 
 

A FIG continua a receber proventos periódicos através de doações e vendas de pequenas 
mercadorias, enquanto a única despesa em curso é a hospedagem do site da FIG. 
 

Meg Weesner  

Tesoureira da FIG & Membro da Associação Nacional de Guarda-Parques (EUA) 

treasurer@internationalrangers.org 
 

 

Informe do Editor 
 

A página da FIG é um lugar onde suas histórias podem ser contadas e podemos aprender 
sobre nossos colegas de todo o mundo. Adoraríamos mais cartões postais dos membros 

para postar no site - 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  
 

Nicola Potger 

Editor Voluntário 

executivepa@internationalrangers.org 

 

 

 
 

 

mailto:secretary@internationalrangers.org
x-msg://83/mweesner@att.net
http://internationalrangers.org/postcards/
mailto:webteam@internationalrangers.org
http://internationalrangers.org/news/
mailto:webteam@internationalrangers.org
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INFORMES DOS REPRESENTANTES REGIONAIS 
 

África  
 

RECONHECIMENTO DE CONSERVACIONISTAS DE RINOCERONTE 
Finalmente, as pessoas que se dedicam na luta contra a caça ilegal de rinocerontes na 
África estão sendo reconhecidas pelo trabalho que fazem. O Dr. Larry Hansen, fundador do 

Prêmio Conservação de Rinocerontes, e a Sra. Xiaoyang Yu, sócio-fundadora da China New 
Enterprise Investment (CNEI), iniciaram o Prêmio Conservação de Rinocerontes em 2012, o 

qual resulta de um prêmio semelhante que o Dr. Hansen começou na Índia há mais de 13 
anos contra a caça de tigre. Em conjunto com a Associação de Guarda-Parques da África 
(GRAA) e aprovados pelo Departamento de Assuntos Ambientais, estes prêmios 

patrocinados pela Sra. Yu e pela fabricante de câmeras Hasselblad são dados para pessoas 
de todos os estados onde há rinocerontes africanos, que trabalham para impedir sua caça 

ilegal. O objetivo dos patrocinadores é ver mais caçadores apreendidos e processados, e 
aumentar a sensibilização para reduzir a demanda de mercado de chifre de rinoceronte. 
 

Na cerimônia de premiação, que foi realizada em Johanesburgo recentemente, o Dr. 
Hansen enfatizou em seu discurso que estes prêmios são voltados a pessoas, para 
reconhecer os indivíduos que trabalham incansavelmente para combater a caça ilegal de 

rinocerontes e mostrar-lhes que os seus esforços são apreciados. 
 

O evento foi muito bem assistido por um diversificado público das áreas da conservação, 
comunicação, jurídica e governamental, incluindo o Sr. Fundisile Mketeni, Deputado 
Diretor-Geral Adjunto de Assuntos Ambientais: Biodiversidade e Conservação dos 

patrocinadores internacionais e ambientalistas de vários parques, reservas, bem como 
reservas privadas, em todo o país. 

 
Em seu discurso, o Sr. Mketeni afirmou que o governo Sul-Africano continua se 
empenhado em intensificar as intervenções para lutar contra a caça ilegal de rinocerontes 

através do reforço das relações internacionais, a nível sub-regional, regional e 
internacional, até mesmo através da estrutura da CITES. Iniciativas recentes introduzidas 
pelo Departamento incluem a hospedagem de uma oficina de amostras de DNA de 

rinoceronte que incluía policiais de cada um dos 11 estados que possuem rinocerontes 
africanos, assim como China, Tailândia e Vietnã. 

 
O Departamento também tem registrado um banco de dados de todos os financiadores 
relacionados com rinoceronte e empreendimentos anti-caça, para ajudar o monitoramento 

de operações de captação de recursos para garantir maior legitimidade dessas organizações 
que trabalham no território do rinoceronte. O Sr. Mketeni agradeceu os indivíduos e 

organizações que receberam prêmios por sua paixão e dedicação pela sensibilização da 
situação do rinoceronte. 
 

O major-general aposentado Johan Jooste, comandante de Projetos Especiais do Parque 
Nacional Kruger, destacou que a luta contra os caçadores de rinocerontes é uma guerra, e 
seu objetivo é criar a melhor força anti-caça na África, por meio do desenvolvimento de uma 

força de reação excelente; tornar-se mais pró-ativo através da coleta de informações e do 
aumento do uso da tecnologia. 
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A GRAA e o Dr. Hansen ficaram encantados com o número e a qualidade de participantes 
recebidos neste ano, inclusive participantes do Quênia. O aumento de nomeações mostra 

como é importante reconhecer as pessoas envolvidas na conservação de rinocerontes. O 
processo de nomeação, que inclui participantes em todos os estados onde há rinocerontes 

africanos, abrange as seguintes categorias: Conscientização e Educação; Juventude; 
Ciência e Pesquisa; Coleta de Dados e Guarda-Parque de Campo. O Dr. Hansen entregou os 
troféus e certificados aos finalistas e vencedores. 
 

Os vencedores dos prêmios foram: Melhor de Conscientização e Educação - Kevin Gillmer 

Divisional CE, Unitrans Volkswagen; Melhor de Envolvimento da Juventude - Hamisi Buya, 
Músico - Quênia; Melhor de Ciência e Pesquisa - Dr. Sam Ferreira, ecólogo de grandes 

mamíferos, SANParks; Melhor de Coleta de Dados - Don English, Guarda-Parque Regional 
KNP e Melhor Guarda-Parque de Campo Wilson Siwela, sargento guarda-parque de campo, 
KNP. O segundo e o terceiro lugar vencedores receberam troféus, sendo três participantes 

quenianos que receberam prêmios de terceiro e segundo lugar. 
 

ASSOCIAÇÕES DE GUARDA-PARQUES 
Tenho me conectado com uma quantidade de Vigilantes de Parque da região da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) durante os últimos 3 meses. 

Discutindo com eles, questões semelhantes que estão afetando seus trabalhos foram 
levantadas por todos: 

- interesse e necessidade de capacitação (a necessidade de melhoria de requalificação);  
- aumento dos recursos e capacidades necessárias para lidar com as ameaças atuais, especialmente para 

guarda-parques de campo/anti-caça. 

As tendências atuais apontam também para o fato de que há uma capacidade reduzida 

dentro de áreas protegidas de lidar com aspectos relacionados à gestão de conservação, 
devido à intensificação da caça. Funcionários e recursos são necessários para serem 
focados em atividades anti-caça. Como muitos sabem, a principal guerra de caça está 

sendo travada contra os caçadores de elefante e rinoceronte. 
 

Como a intensidade de esforços contra os caçadores cresce, assim também será a 
determinação dos caçadores. Estamos vendo caçadores recorrerem a novas táticas (o roubo 
e uso de uniformes oficiais de guarda-parques para se disfarçar). Em algumas áreas, os 

caçadores estão cada vez mais hostis e agressivos (portando armas de fogo, além de rifles). 
 
Infelizmente, há uma necessidade de se envolver com a questão em nível diplomático/ 

político. Também é importante trabalhar com outras estruturas globais, tais como a IUCN e 
CITIES e outros países simpatizantes para que os respectivos países internalizem o risco 

real. 
 
MÍDIA E OUTRAS ORGANIZAÇÕES 

 
Organizações ‘para’ Guarda-Parques 
Tem sido dada bastante atenção aos guarda-parques e à situação atual de caça ilegal na 

África. Essa atenção tem sido quase sempre positiva no papel e no domínio público, mas a 
maior parte tem sido lenta para trazer benefícios resultantes. "Guarda-parques" estão se 

tornando quase uma mercadoria para uma série de organizações que nunca se envolveram 
com guarda-parques antes. Isso é preocupante, pois leva a uma fragmentação de recursos e 
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esforços, o que também pode diluir a voz dos Guarda-Parques. Precisamos trabalhar duro 
para unificação, a fim de ter o máximo impacto e garantir que os recursos sejam utilizados 

corretamente. A FIG deve ser vista como a voz global dos Guarda-Parques e deve ser 
consultada sobre intervenções planejadas de Guarda-Parques. 

Direitos Humanos/Ações de Conservação 
A fraternidade de direitos humanos parece estar também se interessando em Guarda-
Parques, e na forma como eles reagem à caça ilegal e, em alguns casos, no decreto de 

“atirar-para-matar”. Leis de cada país têm variações quanto ao que determina o nível 
aceitável de força. A questão por trás é que as pessoas armadas que estão lá para cometer 
um ato ilegal também estão dispostas a usar qualquer força necessária para escapar. Isto 

inclui matar agressivamente qualquer um que poderia impedi-las de alcançar seu objetivo. 
Nesses casos, eu acredito que a força letal é justificável. A situação atual é essencialmente 

uma guerra e, portanto, ele será tratado como tal por ambos os lados. 
 
O prosseguimento das mortes de caçadores suspeitos também varia de país para país, pois 

cada um tem diferentes capacidades para a realização de tais investigações em termos de 
recursos humanos e financeiros. Sabemos que há casos em todas as partes do mundo onde 

pessoas em posição de autoridade podem cometer excessos em seu encargo, e isso é 
preocupante. Nós certamente defendemos melhores princípios de prática e ações que são 
realizadas dentro dos limites das respectivas leis nacionais. Assim, defendemos que as 

pessoas em tais posições de autoridade precisam ter passado por níveis elevados de uma 
formação de qualidade, a fim de garantir o cumprimento da lei. 
 

Temos visto isso antes em casos específicos (recentemente no Zimbábue) e também de 
alguns anos atrás em que Guarda-Parques da Suazilândia estavam passando por cima de 

questões de direitos humanos. Não é uma questão clara e é sempre politicamente 
carregada. Recentemente, venho sendo convidado algumas vezes por diferentes jornalistas 
para comentar sobre esta questão. O papel de honra do Guarda-Parque revela-se 

importante em ser capaz de dar suporte ao crescente risco de morte de Guarda-Parques por 
homicídios. Precisamos olhar para outros dados que podemos nos apossar para montar 
nosso ponto de vista. 

 
DOAÇÕES 

Recebemos uma doação de equipamentos de Guarda-Parques do Reino Unido através de 
Ian Brooker, de Dartmoor. Agradecemos a ele por esta doação, no entanto, temos lutado 
para acessá-los pela alfândega. O que aprendemos é que, no futuro, a fim de acessar 

equipamentos doados mais facilmente, é preciso indicá-los como artigos desportivos de 
segunda mão, ao invés de roupas de segunda mão. Quem poderia imaginar que uma 

mudança em poucas palavras faria tanta diferença! 
 
O PRÓXIMO ANO DE 2014 

Muito interesse está sendo gerado pelo Congresso Mundial de Parques, em Sydney, 2014. 
Nós precisamos verificar uma boa representação africana no Congresso. Nós realmente 
gostaríamos de fazer o máximo possível para elevar o perfil de Guarda-Parques, o seu 

trabalho, o seu valor e conhecimento. 
 

Chris Galliers 
Representante Regional da África & Membro da Associação de Guarda-parques da África - GRAA 

chrisgalliers@gameranger.co.za 

mailto:chrisgalliers@gameranger.co.za


9 

 

 

 

América Central 
 

Por toda parte, os Guarda-Parques da região da América Central 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 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. 

 

Cesar Augusto Flores Lopez 

Representante Regional da América Central & Membro 

da Asociación de Guardarecursos de Guatemala 

Titinoflores2000@yahoo.com  

 
 

Europa  

 
Há muitos projetos em andamento, principalmente 
na Europa Oriental, incluindo parcerias com a 

WWF e a IUCN. O foco principal é nos preparativos 
para o Seminário Europeu de Treinamento de 
Guarda-Parques, que será realizado entre 13-17 

de maio de 2014, no Parque Nacional Brijuni, na 
Croácia. Informações sobre o Seminário estão em 

www.ranger.brijuni.hr. Estamos ansiosos para 
receber mais de 100 participantes de toda a 
Europa. 

 

mailto:Titinoflores2000@yahoo.com
http://www.ranger.brijuni.hr/
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Eu também gostaria de compartilhar a notícia de um prêmio recebido por um colega - 
Aarno Tervonen, da Finlândia, que recebeu o Prêmio REPONEN pela comunidade local, 

empreendedores de ecoturismo, trilheiros e outros parceiros pelo seu trabalho no 
desenvolvimento de Parque Nacional Repovesi nos últimos 10 anos. Esta foi a primeira vez 

que o prêmio foi concedido e agora será um evento anual. 
 

Florin Halastauan 
Representante Regional da Europa & Membro da Asociatia Rangerilor din Romania 

Florin_hombre@yahoo.com  

 
 

América do Norte 

 
Em outubro de 2013 eu participei do XXXVI Encontro de Guarda-Parques da ANPR 
(Associação Nacional de Guarda-Parques, EUA) em St. Louis, Missouri. Foi uma pequena 
participação, devido à paralisação do governo que ocorreu algumas semanas antes. Jobogo 

Mirindi estava lá com seu diretor, Dr. Cosma Wilungula Balongelwa, e seu colega Guarda-
Parque chefe Radar Nishuli. Eles fizeram uma apresentação sobre o trabalho de 

conservação e as questões que confrontam os seus esforços nacionais para proteger a vida 
selvagem e terras na República Democrática do Congo. A tesoureira da FIG Meg Weesner e 
eu demos uma apresentação sobre a FIG. A cidade estava transbordando porque St. Louis 

estava na Série Mundial do beisebol do outro lado da rua do nosso hotel. Eu poderia 
assistir a uma partida do jogo da minha janela do quarto! 
  

Durante essa conferência muita discussão ocorreu sobre o próximo Congresso Mundial de 
Guarda-Parques em 2016. A ANPR estabeleceu uma comissão organizadora e está se 

movimentando muito rapidamente para definir as datas e os arranjos finais. Aguarde as 
atualizações de notícias. 
  

Estou muito ocupado sendo o co-presidente do Treinamento de Parques da Califórnia para 
ambas CSPRA (Associação de Guarda-Parques do Estado da Califórnia) e PRAC (Associação 
de Guarda-Parques da Califórnia). Ele será realizado de 03 a 06 março de 2014 no Parque 

Nacional de Yosemite. Este ano é o 150º aniversário do Presidente Lincoln assinando a 
Concessão de Yosemite Grant, dando Yosemite à Califórnia, que se tornou o primeiro 

parque estadual da Califórnia e o começo para essa ação. 
  
Esperançosamente, logo teremos um relatório sobre a conferência anual da Park Law 
Enforcement Association (PLEA), que foi realizada entre 04 e 06 fevereiro de 2014, em Punta 
Gorda, Florida. 

  
Foi um privilégio para mim trabalhar com a Associação de Guarda-Parques do Estado de 

Tennessee, que votou para se juntar à FIG, e o Comitê Executivo Internacional (IEC) votou 
para aceitá-los. Por favor, calorosas boas-vindas ao nosso mais novo membro associação! 
Agora estou trabalhando com os Guarda-Parques do Estado de Washington. 

  
Adendo. Eu estava envolvido em uma pesquisa dos Parques da Califórnia para uma 
apresentação no Treinamento de Parques da Califórnia em março deste ano. A Califórnia 

tem 14.125 unidades de conservação administradas por 661 agências em todos os níveis de 
governo e organizações sem fins lucrativos, das quais apenas 166 têm ou tiveram uma vez 

mailto:Florin_hombre@yahoo.com
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Guarda-Parques com a maioria desses representados pela PRAC ou pela CSPRA. Não é de 
se admirar que eles a chamam de República da Califórnia! 

  
Espero que todos tenham tido uma temporada de feriado maravilhosa e segura. 
 

Jeff Ohlfs 

Representante Regional da America do Norte & Membro da Associação Nacional de Guarda-Parques 

(EUA) 

deserttraveler2@roadrunner.com 

 
Oceania  

 

O Conselho do Encontro Anual das Associações Australianas de Guarda-Parques será 
organizado pela Associação de Guarda-Parques de Queensland e ocorrerá nos Tabuleiros de 

Atherton, perto de Cairns, no dia 13 de maio. É neste fórum que nós esperamos ser 
capazes de obter manifestações de interesse de recursos financeiros disponíveis para visitar 
os representantes e fornecer-lhes também oportunidades pré ou pós-Congresso Mundial de 

Parques, para melhorar suas experiências. 
 
O foco principal da Oceania continua a ser se preparar para o Congresso Mundial de 

Parques, em Sydney, 2014. A FIG entrou em contato com a comissão organizadora do CMP 
com a possibilidade de fornecer algumas opções de patrocínio para os Guarda-Parques da 

região da Oceania. Guarda-Parques nos arredores de Sydney, esperamos sua ajuda no 
alojamento dos visitantes delegados da FIG. Nosso objetivo é atrair os delegados que irão, 
em seguida, voltar para casa para formar suas próprias associações e continuar em busca 

de orientação e tutoria, com o patrocínio da Associação da Oceania. 
 

Em outras notícias, os membros da Oceania têm utilizado a FIG para estabelecer contatos 
na África e América para futuros projetos de pesquisa e bolsas de estudo. É muito 
vantajoso para membros associados da FIG serem capazes de obter competências e 

conexões essencialmente pelo toque de um botão. Espera-se que os resultados desejados 
sejam alcançados através desses caminhos, e os resultados sejam distribuídos para 
fortalecer a federação. 

 
Relacionamentos estão sendo reforçados através da Fundação The Thin Green Line e da 

Kanyirninpa Jukurrpa (KJ) (uma Corporação Aborígene na Austrália Ocidental apoiando 
muitos Guarda-Parques indígenas) para futuros benefícios para os Guarda-Parques na 

Oceania. Espera-se que os resultados coletivos sejam atingidos, incluindo intercâmbios. 
 
Até a próxima, esperando te surpreender em um parque, Santuário ou Área Protegida em 

algum lugar. 

Peter Cleary 

Representante Regional da Oceania & Membro da Associação de Guarda-Parques de Victoria 

pcleary@penguins.org.au 
 

 

 
 

 

mailto:deserttraveler2@roadrunner.com
mailto:pcleary@penguins.org.au
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INFORMES DAS ASSOCIAÇÕES MEMBROS E OUTROS 

Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza (Portugal) 
 
TRILHA DE VIGILANTES DA NATUREZA JUNIORES ‘A DESCOBERTA DA NATUREZA’ 

 
Na Escola D. Fernando II, localizada em Sintra (Portugal), foi construída uma trilha de 

interpretação ambiental na mata dentro da escola, com a colaboração do Parque Natural de 
Sintra-Cascais. Um resultado desta iniciativa é realizar a criação de um programa de 
formação de Vigilantes da Natureza Juniores. 

 
Entre as atividades programadas para a trilha, está a realização de treinamento para os 

Vigilantes da Natureza Juniores, que são alunos com deveres de proteção do percurso 
pedestre e de sensibilização dos colegas para os valores existentes. Os alunos que aderiram 
ao programa de formação têm entre 10 e 15 anos. 

 
O projeto inicial terá a duração de 5 anos. Pretende-se que os estudantes que tenham 
atualmente 10 anos de idade permaneçam no programa até os 15 anos. A expansão para o 

ensino secundário vai depender do sucesso do projeto atual. 
 

As atividades em andamento incluem 
educação ambiental, interpretação da 
trilha, e a realização de jogos educativos 

que fazem parte do treinamento. O 
reconhecimento como Vigilante da 

Natureza é concretizado através de um 
diploma Júnior e da distribuição de um 
boné de beisebol e uma camiseta com o 

logo do VN Jr. 
 
Os objetivos principais do programa 

consistem em encorajar os alunos a 
explorar e aprender mais sobre a 

natureza, “formar” os guias do percurso 
pedestre da trilha “À descoberta da 
Natureza” e divulgar a profissão de 

Vigilante da Natureza junto aos jovens. 
 

 

Francisco Semedo Correia 

Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza 

 
 

Associação de Guarda-Parques Nacionais (Estados Unidos) 
 
A Associação de Guarda-Parques Nacionais (ANPR - US Association of National Park 
Rangers) será a anfitriã do 8º Congresso Mundial de Guarda-Parques, que será realizada 
na cidade de Estes Park, Colorado, nos arredores do Parque Nacional de Rocky Mountain, 

de 21 a 27 de maio de 2016. Nota: o Aeroporto Internacional de Denver deve ser o seu 
principal aeroporto para o planejamento de viagem. 
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O Comitê Organizador do Congresso Mundial de Guarda-Parques da ANPR está operando 

com uma estrutura modificada do Sistema de Comando de Incidentes, com 5 seções. Meg 
Weesner está liderando a seção do programa; Joe Evans: logística; Bruce McKeeman: 

recursos financeiros; Tim Pagano: comunicação e Yvette Ruan: cooperação internacional.  
 
A fim de assegurar a viabilidade financeira para o Congresso e a ANPR como organização 

anfitriã, estamos construindo um orçamento com um ponto de equilíbrio conservador de 
200 delegados, mas sem colocar limite de comparecimento. Aguarde um website em 2014, e 
as oportunidades de inscrições antecipadas em 2015.  

 
Para mais informações, por favor, entre em contato com Bob Krumenaker, Presidente da 

Conferência/Comandante de Incidências em bob.wrc8@gmail.com. 
 
 

Associação de Guarda-Parques da África (África) 
 

A próxima Assembleia Geral Ordinária da Associação de Guarda-Parques da África (GRAA - 
Game Rangers Association of Africa) ocorrerá em Victoria Falls, Zimbabwe, de 30 de abril a 
4 de maio de 2014. O evento vai envolver integrantes executando uma série de cursos de 

formação grátis para Guarda-Parques (alguns dos cursos atuais estão sendo analisados e 
ainda precisam ser confirmados - de gestão da cena do crime, envenenamento da vida 

selvagem, desenvolvimento de procedimento operacional padrão - POPs, Human tracking) e 
viagens de campo. 
 

APOIE GUARDA-PARQUES DA ÁFRICA 
A GRAA lançou uma página no Facebook que permite às pessoas enviar mensagens de 
apoio e incentivo para Guarda-Parques (ver Comunicado de Imprensa abaixo). Houve uma 

excelente resposta de pessoas do mundo todo. A página oferece uma maneira para que o 
público de todo o mundo se envolva com Guarda-Parques africanos. Esperamos enviar 

essas mensagens para os Guarda-Parques em campo para que eles saibam que não estão 
sozinhos e o trabalho que eles estão realizando é apreciado por muitas pessoas que eles 
nunca chegarão a conhecer. Esperamos que isto possa contribuir para melhorar a moral do 

Guarda-Parque, isto é muito necessário.  
 

mailto:bob.wrc8@gmail.com
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COMUNICADO DE IMPRENSA – APOIE GUARDA-PARQUES DA ÁFRICA  
Por: Associação de Guarda-Parques da África (29/01/2014) 

 

Os desafios enfrentados pelos Guarda-Parques da África são maiores do que nunca em face de uma epidemia continental 

de caça, que ameaça a própria existência da notável vida selvagem do nosso continente. Estes homens e mulheres 

incríveis precisam do seu apoio. Manter a motivação e moral entre aqueles que estão na linha de frente da conservação 

africana é de suma importância se quisermos ganhar o que só pode ser descrito como uma guerra. 

 

O trabalho de um guarda-parque é feito muitas vezes sem o reconhecimento, em áreas selvagens remotas onde a 

comunicação é um sério desafio e o auxilio de recursos muitas vezes é extremamente escasso. Sacrifícios enormes são 

feitos por guarda-parques e muitas vezes isso se faz sentir mais notadamente por suas famílias. Precisamos, portanto, 

reconhecê-las e agradecê-las por seu papel de apoio em circunstâncias difíceis. A Associação de Guarda-Parques da África 

(GRAA) acredita que muitas vezes esses guarda-parques não estão muito cientes da admiração que existe entre a extensa 

comunidade global pela causa que eles lutam diariamente. A GRAA iniciou, portanto, a uma campanha de mídia social 

para reunir mensagens de apoio aos guarda-parques da África através da criação de uma página no Facebook intitulada 

“Support Africa’s Rangers” ("Apoie Guarda-Parques da África"). 

 

Todos aqueles que desejam expressar suas palavras de apoio e incentivo para os guarda-parques da África são convidados 

a postar suas mensagens nesta página. Deixem que essas mensagens sirvam como uma forma de motivação para aqueles 

que em campo saberão que há pessoas de todo o mundo que estão pensando neles e apreciando o trabalho que eles fazem 

com tanta paixão e compromisso. 

 

A GRAA vai distribuir estas mensagens amplamente dentro de sua rede. Esperamos que estas mensagens sirvam como 

uma medida de inspiração para as corporações de guarda-parques dedicados que operam em todo o continente. Vamos 

nos unir por trás desses bravos homens e mulheres que se mantém na defesa do nosso patrimônio natural. Eles merecem 

o nosso reconhecimento e agradecimento. 

 
Associação de Guarda-Parques da Califórnia (Estados Unidos) 
 

"Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo muitas coisas pequenas, que 
podem alterar a face do mundo." - Anônimo  
 

https://www.facebook.com/SupportAfricasRangers
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No dia 16 de outubro de 2013, tive o prazer de assistir uma pequena cerimônia em um 
jardim zoológico em San Jose, na Califórnia. Como presidente da Associação de Guarda-

Parques da Califórnia (PRAC), eu representava tanto a PRAC como a FIG. O evento 
“Coração do Congo”, realizado anualmente pela Happy Hollow Park and Zoo, arrecada 

dinheiro para ajudar os Guarda-Parques do Parque Nacional de Virunga, na República 
Democrática do Congo. Estes bravos homens trabalham longas horas em meio a uma 
terrível guerra civil, alguns tendo passado anos sem remuneração, para proteger o gorila-

das-montanhas, ameaçado de extinção, e seu habitat, assim como uma das últimas 
grandes populações de hipopótamos. Se isso não bastasse, eles também realizam patrulhas 
para combater a queima de carvão, para preservar o habitat vital. 

 
O Happy Hollow Zoo vem apoiando os Guarda-Parques de Virunga por mais de seis anos. 

Nesse intervalo, mais de 100 mil dólares foram levantados e os fundos são enviados para 
Virunga através da organização sem fins lucrativos Gorilla.cd. Esse grupo não fica com 
nenhuma taxa de administração dos fundos que são enviados. Cem por cento do apoio 

financeiro vão para onde ele se destina. 
 

Enquanto 100 mil dólares parece ser uma pequena quantia de dinheiro para os padrões 
americanos, é uma grande parte das doações levantadas em apoio dos nossos colegas de 
Virunga. Ao longo dos anos, os recursos captados pelo Happy Hollow foram utilizados para: 

 Fornecer os salários dos guarda-parques que não haviam sido pagos em quase 10 anos, e equipá-los 
com uniformes, botas, tendas e alimentos para patrulhas no parque. 

 Melhorar o sistema de saneamento de água no posto de patrulha de Bukima, no setor de gorila, que 
abriga 17 guarda-parques e usava um poço de 20 anos, que não fornecia água potável. 

 Reabastecer a farmácia na sede do parque, que serve os guarda-parques e suas famílias. 

 Ajudar na compra de um avião de vigilância para dar apoio aéreo para a fiscalização, recebendo 
equipes de policiais no local rapidamente quando os caçadores são localizados, e proporcionar 

evacuações médicas e logísticas. 

 
Talvez a mais importante área de alocação dos recursos financeiros foi o estabelecimento de 

um fundo de viúvas e órfãos. Mais de 150 guarda-parques no Parque Nacional de Virunga 
foram mortos no cumprimento do dever ao longo dos últimos 10 anos. Os guarda-parques 

compartilharam conosco que seu maior medo não é a morte. Seu maior medo é de suas 
viúvas e crianças órfãs serem abandonadas e deixadas desamparadas em uma sociedade 
que não pode cuidar delas. 

 
Para cada evento “Coração do Congo”, os Guarda-Parques de Virunga preparam um vídeo 
para compartilhar sua história e nos atualizar sobre os acontecimentos do último ano. Este 

ano, esperávamos que o Diretor-Chefe do Parque Nacional de Virunga, Emmanuel de 
Merode, participasse do evento pessoalmente e falasse com os doadores. Infelizmente, o 

confisco do orçamento dos EUA o impediu de obter um visto a tempo de fazer a viagem. 
Mas ninguém pôde impedi-lo de dirigir a noite toda para ter acesso à tecnologia para 
participar do nosso evento por videoconferência. 
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O destaque da noite foi assistir o Chefe Merode 
receber um cheque de 12.123 dólares americanos 

de nossos grupos locais de jovens 4H. Estes jovens 
se juntaram a um apicultor presente do Happy 

Hollows para colher e vender mel local de suas 
próprias colméias. O mel é vendido através do 
programa dos zoológicos "Gee is for Gorilla Honey" 

cujos rendimentos das vendas vão ajudar os 
Guarda-Parques. A ideia do “Gee is for Gorilla 
Honey” do Happy Hollow surgiu quando o 
apicultor soube de um grupo de mulheres do 

Congo que vendiam mel para ajudar a proteger os 
gorillas -  e pensou, “Ei, podemos fazer isso 
também!”.  Quando as crianças do 4-H ouviram 

sobre o projeto, elas quiseram doar seu mel para 
os gorillas também. Ao todo, esta noite de evento 
gerou 38 mil dólares americanos para os nossos 

colegas no Parque Nacional de Virunga.  
 

Um pequeno zoológico, um pequeno evento, um 
pequeno grupo de pessoas dedicadas. 
Combinados, eles causam um imenso impacto na 

vida dos outros e na proteção de espécies raras e ameaçadas de extinção.  
 
Lembre-se de que todos nós podemos fazer a diferença – um pequeno passo por vez.  

 
Pam Helmke 

Associação de Guarda-Parques da Califórnia 

 

A Fundação Thin Green Line  

 
RESUMO DE FINANCIAMENTO DE AUXÍLIO DE GUARDA-PARQUES E DEPENDENTES 

Despesas  
- 199 guarda-parques para serem treinados na Tanzânia e no Quênia no combate a caça - apoiando os 

projetos da Big Life (www.biglife.org) e da Fundação PAMS (www.pamsfoundation.org);  
- Reconstrução de moradia de guarda-parque queimada por caçadores, Lago Tanganyika, na Zâmbia; 
- Auxílio para as viúvas na Argentina, República Democrática do Congo, Paraguai, Tanzânia; 
- Suporte para um projeto de arte comunitária através da venda de bijuterias feitas com fio de arame 

produzidas por esposas de guarda-parques e membros da comunidade na Zâmbia; 
- Parceria no Treinamento de Primeiros Socorros - Uganda, Quênia, Tanzânia; 
- Estabelecimento de uma Fundação The Thin Green Line nos EUA e outra no Reino Unido para doações de 

imposto e um maior apoio para guarda-parques. 

Compromissos 
- Parceria para Capacitação de Guarda-Parques no Quênia;  
- Suporte para o Manual de Capacitação de Guarda-Parques; 
- Suporte para viúvas adicionais na República Democrática do Congo; 
- Suporte para encontros de Guarda-Parques e estabelecimento de uma associação na Rússia. 

 

Associação de Guarda-Parques de Victoria (Austrália) 

http://www.biglife.org/
http://www.pamsfoundation.org/
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GUARDA-PARQUES DA CIDADE DE MELBOURNE – CRIANDO COMISSÁRIOS PARA O 
FUTURO 

“Através da interpretação, a compreensão; através da compreensão, a apreciação; através da 
apreciação, a proteção” – Freeman Tilden. 
 

Nos últimos 12 meses, Guarda-Parques da cidade de Melbourne estiveram ocupados 

executando um novo Programa de Educação. Mais de 200 alunos de escolas primárias das 
redondezas vêm investigando os tópicos 'Água' e 'Habitat', ganhando o título de 'Guarda 
Parques Mirins’. 

 
O novo programa visa maximizar os resultados da 
aprendizagem, enquanto também proporciona às crianças 

que vivem em ambientes urbanos oportunidades de ‘contato 
com a natureza’. Os Guarda-Parques guiam os alunos 

através dos habitats únicos e cursos d'água no Parque 
Royal, em Melbourne, por meio de aprendizagem com ‘a mão 
na massa’, experiencial e interativa, destinada a promover 

conexões com a natureza. 
 

No início de 2013, Guarda-Parques lançaram suas primeiras 
sessões de educação para os alunos da Escola Primária de 
S. Miguel, em North Melbourne, sobre o tema 'Habitat'. No 

Parque Royal, Guarda-Parques facilitaram a investigação 
estudantil de espécies-chave endêmicas de macro-

invertebrados, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. 

 
O professor da Escola Primária de S. Miguel, Michael Ozbun, observou que a "sala de aula 

ao ar livre" tem sido excelente, principalmente para algumas das crianças que não têm 
acesso fácil aos parques e jardins em casa. "As aulas no parque são para colocar a mão na 
massa e repletas de diversão. Há uma variedade de atividades interativas, como observação 

de aves, coleta de insetos, subir em árvores e teve crianças literalmente sujando as mãos 
por rastejar em lagoas lamacentas para procurar invertebrados", disse Michael. 

 
No final do ano, os alunos da Escola Primária de North Melbourne saíram para explorar o 
tema "Água". Sessões de campo proporcionaram aos alunos a "visão geral" do ciclo da água 

natural e urbano, em seguida, com foco na qualidade da água em corpos d'água locais do 
Parque Royal, testando a água física e quimicamente e com avaliações de invertebrados. A 
sessão de noticiário focou em Ecologia de Terras Úmidas para ensinar às crianças a 

importância de manter os cursos d’água sadios. O Parque Royal, com sua abundância de 
habitat de terras úmidas, provou ser uma perfeita sala de aula ao ar livre. Em 2014, os 

Guarda-Parques da cidade de Melbourne estão ansiosos para levar alunos de mais Escolas 
Primárias locais e Centros de Educação Infantil debaixo das suas asas direto para o seu 
parque local, criando um novo grupo de comissários para o futuro. 

 
Para mais informações, entre em contato com Jim Szonyi, Guarda-Parque Coordenador 
Substituto no email: jim.szonyi@melbourne.vic.gov.au.  

 
 

mailto:jim.szonyi@melbourne.vic.gov.au
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CALENDÁRIO DE EVENTOS   
 

3º Seminário Europeu de Treinamento de Guarda-Parques (European Rangers Training 
Seminar): 13 a 17 de Maio de 2014, Parque Nacional de Brijuni, Croácia. 
www.ranger.brijuni.hr  

 
Dia Mundial do Meio Ambiente: Dia 5 de junho de 2014. www.unep.org/wed  
 

Dia Mundial do Guarda-Parque (World Ranger Day): 31 de julho de 2014. 
www.internationalrangers.org/world-ranger-day  

 
Conferência Nacional de Áreas Selvagens (National Wilderness Conference): 15-19 de 
outubro de 2014, Albuquerque, New Mexico, EUA. www.wilderness50th.org  

 
Encontro de Guarda-Parques (Ranger Rendezvous - conferencia anual da ANPR): 22 - 26 de 

outubro de 2014, Estes Park (Rocky Mountains), Colorado, EUA. www.anpr.org 
 
Congresso Mundial de Parques da IUCN: 12 – 19 de novembro de 2014, Sydney, Austrália. 

www.worldparkscongress.org  
 
8th Congresso Mundial de Guarda-Parques (World Ranger Congress): 22 – 26 de maio de 

2016, Estes Park, Colorado, EUA. Mais detalhes estão por vir nas próximas edições.  
 

 
MENSAGENS DO ‘APOIE GUARDA-PARQUES DA ÁFRICA’ 

Heather Mackenzie - Obrigada por tudo o que todos vocês fazem protegendo terras, anjos. 
Vocês todos são lendas em meus olhos.  

Sarah Walker - Vocês são demais! respeito cada um e todos os guarda-parques o trabalho 
que vocês fazem é incrível e inestimável  

Paul Carnall - Muito obrigado por todo o trabalho árduo que vocês fazem. Vocês todos são 
heróis que merecem medalhas  

Jeanine Grobbelaar - Obrigada do fundo do meu coração por todo o trabalho que vocês estão 

fazendo – vocês são amados e apreciados por muitas pessoas. Deus abençoe a todos  

Cherie Bescript - Vocês todos são heróis da linha de frente de proteção da natureza! 
Obrigada por tudo que fazem! 

 Lisa Miller - Obrigada por proteger os animais majestosos da África .... Eu tenho total 
respeito por todos vocês! 

Tessa van Helsdingen – Muitas vezes estando no meio do mato, eu sei em que condições 
vocês trabalham. Você são heróis que lutam contra a ganância da humanidade. Saudamos 
vocês diariamente. 

Rhonda S. Radford – Por favor, tenha certeza de que seu trabalho e esforço árduo são muito 
apreciados a muitos quilômetros de distância. Obrigada por proteger a vida selvagem da 
África. Sua bravura e coragem são extremamente respeitadas. Que todos vocês fiquem bem! 

Kay Hall - Muito obrigada pelo trabalho muito corajoso e cansativo que vocês todos fazem. 
Vocês são heróis!  

http://www.ranger.brijuni.hr/
http://www.unep.org/wed
http://www.internationalrangers.org/world-ranger-day
http://www.wilderness50th.org/
http://www.anpr.org/
http://www.worldparkscongress.org/
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Penny Thorn - Mantenha o trabalho fantástico que vocês estão fazendo, todos e cada um de 
vocês são muito importantes para a vida selvagem. Tenham orgulho de si mesmos - vocês 
merecem. 

Cheryl Hurly Dormer - Obrigada bravos soldados por cuidar da nossa preciosa vida 
selvagem. Há uma guerra sendo travada contra nossos animais, e vocês dão o melhor de si 
para mantê-los seguros... Deus abençoe a todos e mantenham-se seguros ... 

Bo Dhi – Agradeço a vocês pelos seus esforços incansáveis e valentes para proteger os 
animais preciosos da África! Eu lhes respeito de coração!  

Mikki Hardy - Nenhuma palavra poderia transmitir a profunda gratidão que sinto por todos 
os envolvidos na conservação animal _ especialmente os Guarda-Parques que colocam suas 
vidas em risco todos os dias para salvar o nosso patrimônio. OBRIGADA! 

Nkhangwe Eric - Aqueles na África Central, em particular. O empenho e a dedicação que têm 
demonstrado são sinceros. Agradecemos pelo seu compromisso de salvar a humanidade e 
nosso patrimônio. mantenha o bom trabalho, e seja qual for a sua crença espiritual, você está 
sempre em nossas orações diárias. 

Paige Trent – Coração derretido por ver tanta dedicação. Nós dormimos melhor sabendo que 
vocês estão protegendo as nossas mais preciosas criaturas. Obrigada do fundo do nosso 
coração. 

Ben Buckland - Normalmente, desarmados e em menor número, os guarda-parques das 
Unidades Anti-Caça arriscam suas vidas para proteger a criação de Deus! 

Rukara N'ziza Nkurunziza - Quando eu era criança, eu sonhava em me tornar um Guarda-
Parque. Meu sonho nunca se tornou realidade devido aos meus problemas de saúde e baixa 
escolaridade. Para todos os Guarda-Parques por aí, obrigado por fazer algo ótimo para salvar 
animais selvagens da África ..... Obrigado mais uma vez. 

Janet Ehrlich - Os animais selvagens que vocês protegem são a parte mais importante do 
patrimônio africano e milhares de pessoas em todo o mundo apoiam o importante trabalho 
que estão fazendo! Sejam fortes, vocês são a última esperança para a vida selvagem da 
África! 

Ingrid Viring – Deveria haver cada vez mais apoio para o trabalho fantástico que este grupo 
de guarda-parques fazem. Eles trabalham sob AS MAIS DIFÍCEIS circunstâncias e 
testemunham as situações mais terríveis. Que grupo incrível de pessoas  

Erik Ballauff - Obrigado por preservar uma parte vital do nosso patrimônio mundial! 

Jacki Tribe - Agradeço-lhe, filho, Obrigada a Você e todos os netos que nascerão Obrigada. 

Sharon Hill Crouch - Obrigada por tudo de bom que vocês fazem. Sem vocês não haveria 
esperança. 

Derwin Steensma – continue o trabalho bom pessoal e obrigado  

 

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 
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 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.  

OFICIAIS 

Posição Nome País E-mail 

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 

Oficial de 

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 República 

Tcheca 

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 

http://www.internationalrangers.org/members
mailto:president@internationalrangers.org
file:///C:/Users/Mushroom/Downloads/wayne@pamsfoundation.org
mailto:treasurer@internationalrangers.org
mailto:secretary@internationalrangers.org
mailto:chrisgalliers@gameranger.co.za
mailto:npars@hanmail.net
mailto:Titinoflores2000@yahoo.com
mailto:Florin_hombre@yahoo.com
mailto:deserttraveler2@roadrunner.com
mailto:pcleary@penguins.org.au
mailto:irfhq@gmail.com
mailto:rsmith0921@comcast.net
mailto:zeller.irf@gmail.com
mailto:irfdeanne@aol.com
mailto:executivepa@internationalrangers.org
mailto:webteam@internationalrangers.org
mailto:cdilcock@supanet.com
mailto:o_barassi@yahoo.es
mailto:president@internationalrangers.org
mailto:jaywells@methownet.com
mailto:skalka.michal@seznam.cz
mailto:elisangela@actbrasil.org.br
mailto:caymaris@gmail.com
mailto:al@blueventures.org
mailto:esabuhoro@rwandaecotours.com
mailto:cteran2@yahoo.es

