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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 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. 

 

 

 

 

 

 

Volume 27, Out – Dez 2014 

Informe do Presidente 
em exercício 

Foi extremamente agradável ter participado do 

Congresso Mundial de Parques da UICN na Austrália 

em novembro e visto tantos guarda-parques 

presentes, como também ter testemunhado o que foi 

de longe a mais importante e poderosa exibição que 

guarda-parques tiveram neste evento do que em 

qualquer congresso já realizado pela UICN. Guarda-

 
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.  

 

Calendário de Eventos 

1 

Jeanine Grobbelaar 

22-26 Maio 
2016 

8º Congresso Mundial 

de Guarda-parques 

Estes Park, Colorado, 

EUA. 

10-12 

Fevereiro, 

2015  

Conferencia Anual da 

National Park Law 

Enforcement Association 

(PLEA) Austin,Texas  

www.parkranger.org 

 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 

http://cts.vresp.com/c/?ParkLawEnforcementAs/29b2438803/4d030c2185/ac98ed72be
mailto:wayne@pamsfoundation.org
http://internationalrangers.org/
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parques em destaque diariamente… apresentando e recebendo eventos paralelos, em 

plenárias, em mostras, exibições e estandes, recebendo as excursões de campo diárias, 

ganhando prêmios, e até em algumas atrações. De todos os grupos representados, pode-se dizer 

que os guarda-parques foram o grupo mais ‘destacado’ e unido e representaram o coração do 

Congresso Mundial de Parques da UICN de 2014.    

 

Parabéns a todos que contribuíram com o Congresso, de todas as formas, grandes e pequenas.  

No entanto, seria negligência não mencionar os esforços críticos e absolutamente genuínos do 

nosso presidente, Sean Willmore; a associação membro da FIG, anfitriã local, PAWA; e a 

Fundação The Thin Green Line,  fazendo um esforço sem precedentes e obtendo um enorme 

sucesso na medida em que promovia a causa dos guarda-parques  no CMP, no qual todos nós 

trabalhamos e acreditamos.   

  

O Comitê Executivo da FIG foi capaz de se reunir fisicamente durante o evento também, já que a 

maioria dos membros estava presente. É uma oportunidade rara além dos Congressos Mundiais 

de Guarda-parques, porque a maioria de nossas reuniões de comitê geralmente tem que ser 

realizada por Skype ou email.  

 

Todos os eventos nos quais eu estava diretamente envolvido conseguiram atingir o resultado 

esperado e exigiram avanços nos projetos em questão, com acordo sobre os próximos passos a 

serem seguidos pelas partes envolvidas.   A única limitação do Congresso foi, às vezes, a 

quantidade de coisas funcionando concomitantemente, o que tornou impossível participar de 

tudo e deste modo, era necessário priorizar o que era mais essencial para não perder.     

  

Sean Willmore saiu de férias acumuladas e bem merecidas, o que me deixa como presidente em 

exercício por três meses desde o começo de dezembro.  Seus emails me serão encaminhados 

para respondê-los periodicamente, mas eu não tenho acesso direto ao endereço de email do 

Presidente da FIG. Assim, se for necessário uma resposta rápida em assuntos que não são 

aplicáveis à Secretaria da FIG, sinta-se livre em contatar-me no endereço de email abaixo até o 

começo de março de 2015.   

  

Além disso, Sean estará se casando neste período! Desejamos a ele e Monika nada além dos 

melhores votos para este grande evento e para uma vida longa e feliz juntos. Sean escreverá 

mais sobre todos os avanços e acontecimentos emocionantes do CMP no próximo Informe do 

Presidente para o Boletim da TTGL.  

 

Paralelamente, gostaria de agradecer sinceramente a todos pela dedicação e participação em 

assuntos da FIG, direta e indiretamente, durante o último ano. Cumprimentos para esta época de 

festas e para o próximo ano de 2015! 

  

Há apenas um ano pela frente e, em seguida, aguardamos ansiosos o próximo Congresso 

Mundial de Guarda-parques (CMG) nos Estados Unidos, em 2016, levando-nos a uma nova 

equipe de liderança e um novo capítulo da história da FIG. Vamos todos decidir o que podemos 

fazer de melhor para fazer a diferença no próximo ano, anotar isso, e lá, certificarmos de olhar 

para as metas com um sentimento de satisfação e realização no próximo CMG!  
 

 

 

Continuação do Presidente em exercício 
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Após o Congresso Mundial de Parques em Sydney, outro ponto forte da FIG veio à toca com a 

comunidade de Guarda-parques de Nova Gales do Sul se dispondo a hospedar guarda-parques 

de outros países para o restante de suas estadias na Austrália.  

Membros da Associação de Trabalhadores de Áreas Protegidas de Nova Gales do Sul (Protected 

Area Workers Association of NSW) receberam visitantes em suas casas, forneceram hospedagem, 

e mostraram-lhes seus parques e reservas maravilhosas. Amizades para toda a vida foram 

estabelecidas e, por meio dessas ações, nós todos estreitamos relações e aprendemos de cada 

um sobre gestão de áreas protegidas em seus respectivos países.   

Depois do apoio incansável durante todo o Congresso, Chris Pavich levou para sua casa Florin 

Halastauan, representante da Europa da FIG, e Branko Stivic, da Croácia. Aparentemente, seus 

planos eram fazer canoagem na área de Mudgee, mas há rumores de que também estavam 

programadas degustações em algumas das requintadas vinícolas locais.   

Luigi Eybrecht, de Bonaire, Antilhas Holandesas, foi até Myall Lakes com Katrina Gray, fez 

patrulha com os guarda-parques do Parque Marinho Cape Byron, e fez apresentações sobre seu 

trabalho em Bonaire. Seu sorriso contagiante fez sucesso, e Holly North e Di Mackey mostraram-

lhe tudo o que a costa de Byron tem a oferecer.  

Barbara Mertin, da Áustria, outra guarda-parque maravilhosa com um sorriso contagiante, passou 

um tempo com Michael Treanor em Sydney antes de visitar Ann Walton em Bellingen, em uma 

rota mais ao norte de Queensland. Michael relatou que a casa ficou definitivamente mais vazia e 

silenciosa após sua saída e seus filhos não veem a hora da próxima visita de Barbara.  Ann – ela 

não diz nada além de que este foi um momento maravilhoso.  

Enquanto isso, a costa sul da Austrália estava lotada de guarda-parques do mundo todo. Se você 

não recebeu nenhum guarda-parque internacional em sua casa, então você simplesmente deixou 

de participar desta rede social. Wayne Lotter e Krissie Clark, da PAMS Foundation na Tanzânia, 

tentaram achar a criatura rara e mística, o Flamingo de Mogareeka, mas ao invés disso, eles 

encontraram muitos cangurus e animais arbóreos durante as trilhas noturnas atrás da casa de 

George Malolakis.  

Keith Roberts, do Quênia, teve o prazer de relaxar um desfrutar da paz e tranquilidade do sítio 

histórico Davidson Whaling Station. William Soko, da Zâmbia, hospedou-se primeiramente com 

Sarah Ferguson e posteriormente com Wendy Noble, e era comum ouvi-lo dizer que se ele não 

tivesse viajado até a costa sul “seria o maior erro de sua vida”. 

Informe da 
Secretária 

Tegan Burton 

Secretaria da FIG & Membro da 

Associação de Trabalhadores de Áreas 

Protegidas de Nova Gales do Sul 

mailto:secretary@internationalrangers.

org 

 

mailto:secretary@internationalrangers.org
mailto:secretary@internationalrangers.org
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Coral, Miliany, Henry, George 

Miliany, George, William e Henry 
em patrulha 

Jeff & Felinos das Áreas 

Protegidas da Rússia 

George, Tegan & Krissie 

Platéia 

Barbara & Sothene  
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A Bandeira The Thin Green Line  

A  loja Flag Store, de Ohio, Estados Unidos 

(www.theflagstoreandmore.com) está confeccionando a bandeira Thin 

Green Line para  recordar os guarda-parques falecidos, por exemplo, 

nas celebrações do Congresso Mundial de Guarda-parques. A bandeira 

é inspirada na Thin Blue Line,  geralmente usada para recordar policiais 

mortos nos Estados Unidos. 

 

A bandeira tem aproximadamente 91x152 cm, é feita com nylon, tem 

três listras horizontais – preta, verde, preta. Custa USD$24.95, e pode 

ser enviada internacionalmente.  

 

 

 

www.theflagstoreandmore.com 

Para mais informações, ou para fazer um pedido, entre em contato flagstoreandmore@gmail.com 

 

Informe da Tesoureira 
Meg Weesner 

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

treasurer@internationalrangers.org 

 

Paige Trent - Comovente 

ver tanta dedicação. Nós 

dormimos melhor 

sabendo que você está 

protegendo nossas mais 

preciosas criaturas.  

Obrigado do fundo do 

nosso coração. 

 

(REPETINDO) 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.   
 

Lyn Evans viajou para o sul com Miliany Campos, do Brasil, que também se hospedou com 

George junto com Henry Kaniki, das Ilhas Salomão. Uma grande família feliz. Todos os dias 

foram repletos de passeios nos parques locais, uma patrulha memorável com um carro 4x4, 

churrascos, e wombats. E, finalmente, todas as coisas boas chegam ao fim.  

A PAWA gostaria de agradecer a todos seus membros presentes no congresso e a todos que 
hospedaram e ajudaram a receber bem nossos convidados internacionais. Saudações!  

Continuação… 

http://www.theflagstoreandmore.com/
http://www.theflagstoreandmore.com/
mailto:flagstoreandmore@gmail.com
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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  

 

 

A Revista International Game Warden está em busca de artigos relacionados a 

guarda-parques para futuros edições da revista. IGW (International Game Warden) é 

uma revista trimestral de 30 anos, produzida pela NAWEOA (North American Wildlife 

Enforcement Officer's Association).   

Cada edição da revista descreve casos de peixes e animais selvagens ao redor do 

mundo, com o intuito de educar guarda-parques e o público sobre esforços de combate 

a caça e os sacrifícios realizados por guarda-parques diariamente. Diferentemente de 

outras revistas, IGW é escrito por guarda-parques para guarda-parques. Nos últimos 

anos, a IGW tem obtido muita pouca participação de países de fora da América do Norte, 

um rumo que gostaríamos de reverter. 

Por favor, envie-nos artigos e fotos de suas competências, sobre técnicas e dicas de 

combate à caça, investigações/casos de pescados ou animais selvagens, ou qualquer 

material relacionado à guarda-parques que você acha que poderia ser de interesse de 

seus pares do mundo a fora.  

Revista International Game Warden  

Para saber mais sobre a IGW, ou para se tornar um assinante, entre em:  

www.igwmagazine.com Sinceramente, Todd Vandivert- Editor International Game 

Warden Magazine editor@igwmagazine.com 

 

mailto:webteam@internationalrangers.org
http://internationalrangers.org/news/
mailto:webteam@internationalrangers.org
http://www.igwmagazine.com/
mailto:editor@igwmagazine.com
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Está sendo muito corrido desde nossa última 

edição do boletim TTGL.  Estou agora na 

minha temporada movimentada e nós tivemos 

o Congresso Mundial de Parques. Não 

entrarei em muitos detalhes, pois sei que 

muitos outros mencionarão isto. Mas digo que 

foi legal ver tantos amigos e conhecer muitos 

novos. 6.000 participantes, de guarda-

parques a presidentes e príncipes, todos 

compartilhando uma causa comum, a 

proteção de nossas áreas protegidas. 

Obrigado Sean, PAWA, Parks Victoria, e 

muitos outros, a mensagem da FIG foi ouvida. 

Nossa mensagem de proteger o protetor foi 

ouvida na abertura, encerramento, e vista por 

toda a parte. A Estação da Federação 

Internacional de Guarda-parques no salão de 

exibições teve a maioria dos participantes 

passando por lá e recebendo nossa 

mensagem. 

 

Antes do CMP, eu participei do Encontro de 

Guarda-parques da ANPR, em Estes Park, 

Colorado, EUA. Este será o local onde será 

realizado o próximo Congresso Mundial de 

Guarda-parques. Foi um grande teste para 

2016. Acho que você encontrará o Y das 

Montanhas Rochosas,  será perfeito para 

nosso congresso e é à beira do Parque 

Nacional das Montanhas Rochosas, que 

oferecerá muitas oportunidades para 

explorar.  Em geral, Colorado é um ótimo 

estado para explorar. O Comitê Organizador 

do Congresso se reuniu durante o Encontro. 

Não repetirei o informe deles nesta edição. Na 

sede do Parque Nacional das Montanhas 

Rochosas, eu tentei encontrar um memorial 

para o Guarda-parque Jeff Christensen, que 

faleceu em uma patrulha no sertão em 2005 

(veja foto). Por favor, tente ir lá um momento e 

relembrar todos os guarda-parques mortos em 

serviço.    

  

Eu apresentei os guarda-parques do Parque 

Nacional de Aruba para a FIG e me encontrei 

com diversos guarda-parques de cidades no 

Colorado. Colorado tem tantos guarda-parques 

do governo local quanto Califórnia tem.  

  

Agora é a hora de começar a planejar o Dia 

Mundial do Guarda-parque.  O Sítio Histórico 

Nacional Friends of James Garfield já está se 

planejando para a provável maior 

Comemoração do Dia Mundial do Guarda-

parque nos EUA.  Será no dia 31 de julho, então 

guarde a data e, se você estiver na área 

(Mentor, Ohio), planeje participar.  

  

Este é a segunda vez que vou relatar sobre uma 

sequência de ataques contra guarda-parques 

nos EUA. Em outubro, o Guarda-parque da 

cidade de Boston, James Lunnin, e seu 

supervisor, Al Hurd, foram esfaqueados em um 

ataque brutal no parque Boston Common por um 

morador de rua com histórico de violência de 34 

anos. O guarda-parque Lunnin foi esfaqueado 

cinco vezes. Eles estavam investigando uma 

denúncia de um homem carregando uma faca.  

Ambos guarda-parques estão em casa. Eles são 

definitivamente heróis! Tal como acontece com 

todos os guarda-parques do mundo, estes 

incidentes precisam parar. Por favor, continuem 

compartilhando notícias sobre Proteger os 

Protetores! Estou decepcionado com o FIG 

Informe dos Representantes Regionais 

América do Norte 

Jeff Ohlfs 

Representante Regional da América do Norte & Membro da PLEA, ANPR, CSPRA, e PRAC 

deserttraveler2@roadrunner.com 
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No dia 29 de julho de 2005, o Guarda-parque dos EUA Jeffrey 

Christensen morreu em uma queda enquanto patrulhava a 

Mummy Range, no Parque Nacional das Montanhas Rochosas. 

Seu trabalho e sacrifício ao Serviço Nacional de Parques e às 
pessoas de seu país nunca serão esquecidos. 

permitindo a publicidade de um calendário de quase nudez na edição de nosso boletim 

profissional. Acho que isso mostra falta de dignidade.  

 

Para finalizar, as eleições ocorrerão no próximo Congresso Mundial de Guarda-parques.  Eu 

encerrarei meu mandato. Então, todos os membros norte-americanos precisam considerar 

alguém de suas associações para se candidatar para ser o Representante Regional da América 

do Norte no Conselho da FIG. Se alguém tiver interesse ou dúvidas sobre a posição, entre em 

contato comigo, por favor.  

 

Desejo a todos Boas Festas! 

 

  

 

 

Continuação… 
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Oceania 

Peter Cleary 

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

Uma Recepção Tradicional do País é 

sempre destaque na Cerimônia de 
Abertura  

comunicar essa enorme ameaça de forma 

eficaz;  

Promovendo e incentivando a grande 

Diversidade e Conhecimento dos Povos 

Indígenas em todo o mundo;  

Visualizando projetos e sucessos em 

Alcançando Objetivos de Conservação e 

promovendo Parques Saudáveis para 

manter Pessoas Saudáveis.  

Também tive um interesse particular na 

modelagem financeira de negócios e 

conservação, que está sendo usada para 

garantir praticas sustentáveis na terra e 

determinar o valor dos serviços 

ambientais para benefícios mútuos em 

todos os setores. Isto me ajudou a 

visualizar outros horizontes e ampliar 

minha compreensão e a realidade de 

como esta paisagem econômica mudou.  

Participação 

Os Guarda-parques do Parque Natural da 

Ilha Phillip foram convidados a 

apresentar um e-poster na sessão 

Alcançando Objetivos de Conservação, 
cujo tema foi Salvando Summerlands, a 

Península dos Pinguins ... a partir do 

Foi uma honra e um privilégio ter sido 

escolhido para representar a Associação de 

Guarda-parques de Victoria no Congresso 

Mundial de Parques da União Internacional 

pela Conservação da Natureza. Foi um 

evento enorme em número e diversidade 

de participantes. De gestores a planejadores, 

cientistas e guarda-parques a dignitários, 

mais de 140 países foram representados. Os 

participantes gastaram a maior parte do 

tempo ouvindo, participando de workshops e 

falando sobre natureza e manejo da 

conservação, atuais desafios, discutindo 

soluções e criando iniciativas. 

Os principais temas que eu me envolvi foram 

–  

Uso de tecnologia, música, arte e outros 

dispositivos para Inspirar a Nova Geração;   

Considerando os impactos das Mudanças 

Climáticas e como devemos abordar e 
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Continuação… 
 

A FIG Oceânia firmou conexões preliminares com 

guarda-parques e gestores das Fiji, Nova Caledônia, 

Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Esperamos 

apoiar e prestar toda assistência possível.  

 

beneficio e impulso moral que nossos 

participantes visitantes receberam a partir 

deste Congresso. 

Federação Internacional de Guarda-

parques 

Sob a orientação de Sean Willmore, que 

instigou a criação do Estande 

zero!  Neste trabalho, salientou-se a 

reaquisição de 183 casas em Summerland 

Housing Estate para proteger os pinguins e o 

ecoturismo, um projeto de 27 anos que vem 

se concretizando.   Isso foi valioso para poder 

contribuir com o diálogo e mostrar o sucesso 

deste projeto prático com os meus colegas.  

Os projetos apresentados que vi foram 

empolgantes no sentido de fazer perceber 

que alguns dos grandes resultados foram 

alcançados em meio aos grandes desafios em 

que se inserem. Incluem-se nisso a pesquisa  

da Campineria, no nordeste do Brasil, e os 

desafios de conduzir pesquisas ornitológicas 

no Malauí. Com mais de 40 apresentações 

ocorrendo concomitantemente, foi difícil 

visitar todas as sessões de interesse.    

Parcerias 

Outro grande destaque foi o patrocínio de 

duas pessoas para participar do Congresso, 

Henry e Nixon, das Ilhas Salomão. A 

Associação de Guarda-parques de Victoria 

usou o dinheiro arrecadado no Dia Mundial 

do Guarda-parque em parceria com a 

Fundação The Thin Green Line, a Global 

Leadership, a The Nature Conservancy e a 

Solomon Island Community Conservation 

Project para garantir uma estadia tranquila e 

máximo benefício para Henry e Nixon 

durante suas visitas. Duas mochilas com 

roupas e equipamentos usados de nossas 

reservas foram doados para nossos colegas 

das Ilhas Salomão. 

As Associações de Guarda-parque da 

Tasmânia e de Queensland também  

patrocinaram em conjunto a passagem de 

Iverimi, das ilhas Fiji. Novamente, a rede da 

FIG doou equipamentos para muitos guarda-

parques visitantes, incluindo notebooks, 

canivetes, binoculos e GPSs, para usarem no 

desempenho de suas funções de 

conservação.  Sem dúvida, foi evidente o 
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O Estande Internacional 

do Guarda-parque foi 

bem frequentado e 

visitado, destacando a 

nossa causa e dando aos 

guarda-parques um lugar 

para se instalarem. 

Apresentações diárias na 

hora do almoço, ponto de 

correspondências e 

encontros e uma 

possibilidade de adquirir 

souvenirs, todas foram 

grandes funções do 

estande. 

A FIG Oceania discutindo iniciativas futuras na 

estação “Parks Victoria”! 

 

Continuação… 

Internacional do Guarda-

parque, os guarda-parques 

do mundo todo fizeram com 

que fossemos enxergados 

nas sessões plenárias e 

conduziu o evento “Conheça 

um Guarda-parque”, de 

perguntas e respostas. Uma 

exibição durante a cerimônia 

de encerramento nos deu a 

oportunidade de lembrar 

nossos colegas que pagaram 

o preço final no 

cumprimento do dever e de 

ressaltar os Prêmios da FIG 

concedidos a dois Jovens 

Conservacionistas, um de 

Realização de Vida e um 

Premio Jane Goodall de 

Esperança e Inspiração.    
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Continuação… 

Momento  

O Congresso teve momentos de 

grande inspiração e interessante 

realismo. Assegurar a proteção 

contínua dos recursos naturais e 

culturais globais é um grande 

desafio. Espera-se que a experiência 

e motivação provocadas a todos os 

delegados promovam melhores 

resultados em nossas motivações e 

os nossos papéis.  

Muito obrigado aos Trabalhadores 

das Áreas Protegidas de Nova Gales 

do Sul por facilitar a passagem 

tranquila de mais de 65 guarda-

parques nacionais e internacionais 

no Congresso, organizar 

hospedagem, traslados, transporte, 

eventos paralelos e logística.  

Esse apoio foi fundamental para 

garantir que todos os participantes 

aproveitassem seu momento e 

experimentassem um nível máximo 

de apoio. 

Esta é uma grande homenagem à 

família Federação Internacional de 

Guarda-parques.  

 

 

 

Conexões 

Foi fantástico ver novamente guarda-parques 

locais sendo anfitriões de viagens durante e após o 

Congresso para nossos colegas visitantes de Byron 

Bay até Eden e além. Essas relações e os esforços 

que são criados e continuam a partir de tais 

eventos exemplificam o valor da rede de contatos 

no desenvolvimento profissional, relacionamento 

pessoal e amizades.  

O nível de inspiração injetado a partir desses 

eventos é notório. Estamos todos ansiosos para ver 

a motivação e entusiasmo gerados fluindo para o 

nosso trabalho. A partir da experiência neste 

Congresso, estou convencido de que “Sim, nós 

podemos!”. 

 

Posando para foto com os “grandes 

felinos” da Rússia da lista vermelha 

da UICN, com um chapéu tradicional 

do Quirguistão.   

 



 

 13 

Federação Internacional de Guarda-parques Volume 27 

Associação Membro & Outros Informes  
 

Portugal 

Francisco Semedo  

franciscosemedo@gmail.com 

 

Portugal: Vigilantes da Natureza Juniores 

observam aves no EVOA 

 No segundo ano do projeto “Vigilante da 

Natureza Júnior” da Escola D. Fernando II 

(Sintra) /DCNFVT/PNSC realizou-se uma sessão 

de observação de aves no EVOA – Espaço de 

Visitação e Observação de Aves, Lezíria Sul, 

Vila Franca de Xira. 

O projeto “Vigilantes da Natureza Júnior” é 

apoiado pelo DCNFLVT, sendo o estudo das 

aves um dos temas da formação ministrada aos 

alunos.  

Esta visita temática serviu para a aprendizagem 

das técnicas utilizadas na observação de 

aves e contou com a colaboração 

imprescindível dos Vigilantes da Natureza 

João Correia (RNET) e Sandra Raposo 

(PNSC). 

Os vinte e nove alunos que participaram na 

atividade tiveram a oportunidade de 

aplicar e consolidar alguns dos 

conhecimentos já adquiridos o que os 

motivou ainda mais na procura de 

conhecer e descobrir a Natureza. 

 

 Agradecimento Especial 

Agradecemos  Leonel Delgado, da 

Costa Rica, que traduziu a edição em 

espanhol do Vol. 26 
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Na quinta-feira 13 novembro de 2014, a 

Associação de Trabalhadores de Áreas 

Protegidas de Nova Gales do Sul (PAWA) e a 

Federação Internacional de Guarda-parques 

(FIG) foram anfitriãs do evento paralelo 

“Conheça um Parque e um Guarda-parque de 

Área Protegida”  no Congresso Mundial de 

Parques (CMP) em Sydney. Participantes do 

Congresso foram convidados a ouvir guarda-

parques do mundo todo falar sobre os desafios 

que enfrentam em seus trabalhos e a se 

envolver em discussão franca e animada sobre o 

que é necessário para cumprir as metas de 

conservação das áreas protegidas do mundo.  

A noite foi aberta por Sean Willmore 

reconhecendo o trabalho dos guarda-parques 

na linha de frente, e as dificuldades que eles 

enfrentam fazendo o trabalho que amam, 

protegendo locais selvagens deste planeta. 

Sean observou que os guarda-parques estão 

recebendo maior reconhecimento em todo o 

mundo, mas ainda há mais a fazer e guarda-

parques em todo o mundo estão lutando pelos 

recursos necessários para exercer suas funções, 

um tema recorrente. Todas as pessoas que 

discursaram expressaram seu amor em ser um 

guarda-parque e sua dedicação à profissão, mas 

há dificuldade no dia-a-dia para proteger 

devidamente os parques e reservas sob seus 

cuidados.  

Barry Batchelor, da Austrália, compartilhou a 

fábula comum na Austrália de um sistema de 

áreas protegidas maravilhoso, sendo 

manejado com menos funcionários, mais 

áreas para cuidar, e aumento dos níveis de 

política, procedimentos e burocracia que 

impactam nossa capacidade de administrar as 

áreas protegidas.  

Daniel Sambu, do Quênia, trabalha para o 

“Big Life”, um programa de sucesso da região 

próxima ao Parque Nacional Amboseli, com a 

comunidade Masai local para interligar 

conservação com benefícios para a 

comunidade. Há mais de 270 guarda-parques 

comunitários que tem visto um sucesso 

considerável com a população local de leões 

se recuperando de apenas 10 animais para 

mais de 100. No entanto, eles também 

enfrentam grandes desafios – 86% das 

crianças Masai não vão à escola e os guarda-

parques comunitários não têm equipamentos 

básicos.  Conflito entre política do governo e 

a habilidade dos guarda-parques 

comunitários prender e processar caçadores 

também está prejudicando os esforços de 

conservação. 

Meet a Park Ranger 
Tegan Burton 

Secretária da FIG & Membro da Associação de Trabalhadores de Áreas Protegidas de Nova Gales do Sul 

mailto:secretary@internationalrangers.org 

 

Luigi & team on patrol 

 

Luigi em patrulha 

 

mailto:secretary@internationalrangers.org
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Jeff Ohlfs, guarda-parque dos Estados Unidos 

há mais de 37 anos, ama seu trabalho e 

lembrou o tempo que ele hospedou um casal 

de astronautas da NASA, que afirmou que, 

enquanto a maioria das crianças quer crescer 

e se tornar astronauta, astronautas crescem 

querendo ser guarda-parques. Os EUA estão 

passando por situação similar à Austrália – 

número de funcionários reduzido, orçamento 

reduzido, fazendo mais com menos. Jeff 

maneja um parque de 900.000 ha com 1,5 

milhões de visitantes por ano. Problemas 

crescentes como pichação, remoção de cactos 

do parque e outros crimes não estão sendo 

lidados adequadamente.    

A Áustria tem seis Parques Nacionais, e a 

maioria dos guarda-parques são empregados 

com contratos freelances de três meses. Isso é 

desafiador não apenas para administrar os 

parques, mas também para os guarda-parques 

que não podem ter seu emprego e segurança 

mantidos.   Barbara Mertin é uma das poucas 

guarda-parques na Áustria que trabalham 

arduamente. Ela sacrificou muito pelo seu 

amor e paixão pelo trabalho e não mudaria 

isto mesmo se eles também precisassem de 

mais recursos e funcionários.  

Leonel Delgado é apaixonado pelo seu 

trabalho como guarda-parque na Costa Rica e 

também contou que a sede dos guarda-

parques onde ele trabalha está em condições 

péssimas, sem água, guarda-parques tendo 

que comprar frequentemente seus próprios 

equipamentos, e muitos guarda-parques estão 

próximos de se aposentar e não há novos 

funcionários sendo contratados. Ele maneja um 

parque de 200.000 ha com apenas 10 

funcionários. É impossível proteger o parque 

da gama de ameaças, como caçadores, 

retirada ilegal de madeira, matança das 

tartarugas verdes, e problemas com o 

narcotráfico.  A questão é que eles precisam de 

mais guarda-parques não apenas na Costa Rica 

como também em toda América Central.  

Estas introduções por país foram seguidas por 

uma discussão aberta com a plateia. Os 

assuntos incluíam como podemos inspirar 

jovens guarda-parques, a necessidade por 

modelos positivos, e das associações de 

guarda-parques trabalharem em estreita 

colaboração com os governos como um meio 

para fortalecer a gestão de áreas protegidas. 

Os guarda-parques chilenos acabaram de 

comemorar seu 100º aniversário e sentem que 

a melhor maneira de contribuir para a 

conservação da natureza é por meio de uma 

profissão de guarda-parque fortalecida. 

Neste ponto, a noite tomou um rumo 

inesperado quando Sothene Ndong Obiang, do 

Gabão, levantou-se para falar.  Luckily Diane 

Chanut, uma guarda-parque do Território do 

Norte, é fluente em francês e foi capaz de 

traduzir. Ele soube naquela manhã que três 

colegas guarda-parques foram mortos e falou 

de forma emocionada sobre a perda de 

guarda-parques e a situação que eles estão 

enfrentando no Oeste da África por causa de 

caçadores.  

Os guarda-parques no Gabão trabalham sob 

condições extremamente difíceis. Eles lidam 

com caçadores armados, áreas de florestas 

vastas sem estradas, e de 10 a 15 dias 

caminhando a pé para levar caçadores do 

campo ao tribunal. A mensagem de esperança 

do Congresso foi muito importante para a 

Continuação… 

Participantes da 

Discussão 
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moral e, mesmo que os guarda-parques da 

África Central e do Oeste não estavam muito 

certos sobre o que é a FIG, eles estão 

orgulhosos de ser parte disso, sentindo como 

estivessem em família.  

Marius Fuls, da Associação de Guarda-parques 

da África (Game Rangers Association of Africa), 

afirmou que ele não quer ouvir nunca mais 

sobre guarda-parques mortos, mas que isto 

não acabará. Guarda-parques estão se 

tornando soldados, não porque eles querem, 

mas porque eles precisam.  Infelizmente, em 

muitos casos eles também estão junto com suas 

famílias, é como levar sua família para a linha 

de combate. Guarda-parques estão em Guerra, 

e não é para isso que eles se alistam.   

Guarda-parques ao redor do mundo estão 

lutando, mas o que podemos fazer? Respostas 

sugeridas pelos convidados e audiencia 

incluíam:   

 Guarda-parques precisam auxiliar seus 

colegas. Associações de Guarda-parques 

estabeleceram projetos de parceria 

oferecendo assistência aos colegas em outros 

Continuação… 
países, e isto está tendo um impacto 

positivo;  
 Melhores políticas e leis precisam ser 

desenvolvidas para ajudar guarda-parques 

a desempenhar suas funções. No Quênia, as 

leis precisam ser promulgadas para 

reconhecer os guarda-parques da 

comunidade e seu trabalho. Na Costa Rica, 

guarda-parques estão recebendo 

treinamento com armas, tem o mesmo status 

que a polícia, eles são respeitados e 

políticas ambientais os auxiliam; 

 Guarda-parques precisam se comunicar uns 

com os outros e usar nossas esferas de 

influencia para elevar nosso perfil e 

transmitir a mensagem sobre o apoio que é 

necessário. Não assuma que governos e 

empresários sabem o que fazemos;  

 Mensagens devem se espalhar pelo mundo 

dando suporte e reconhecimento a nossa 

família guarda-parque. Isto pode não 

resolver problema algum, mas possibilitará 

um apoio moral para muitos que sentem que 

estão trabalhando isoladamente.  

 

Sean Willmore encerrou a sessão afirmando 

que os desafios de guarda-parques são 

nossos. Nós temos que auxiliar a rede de 

contatos, a FIG, e nós precisamos ajudar uns 

aos outros. Precisamos ser corajosos, 

criativos, encontrar nossos campeões, e levá-

los para ajudar guarda-parques. Como 

Gandhi (e Ben Harper) disseram, “quando as 

pessoas conduzem, os lideres as seguirão”.   

 

 

 

 

Sothene Ndong Obiang, do Gabão 
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K Clarke : Cangurus 

K Clarke : Possum 
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DIRETORIA DA FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE GUARDA-PARQUES  
 
A lista a seguir é somente para uma citação rápida e não inclui os 

nomes de associações de Guarda-parques individuais.  

Para uma lista completa das associações membro, por favor, veja 

www.internationalrangers.org/members.  

Informações adicionais sobre associações em particular, por favor, 

dirija-se para seus respectivos websites ou entre em contato com a 

Secretária da FIG.  

 

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 

 


