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ECOLOGIA
SUBsíDIOS HISTÓRICOS OBTIDOS NA ECO/92

. RIO DE JANEIRO

1872 - Criação do 10 Parque Nacional nos Estados
Unidos, o 'YELLOWSTONE'.

1914 _10 Parque Ecológico Europeu - SUIÇA.

1937 - 10 Parque Ecológico no Brasil - ITATIAIA.

1960 - Sir Julien Huxley, ilustre biólogo britânico e 10

Diretor Geral da UNESCO, publicou uma série
de artigos alertando sobre a grave crise
ambiental que ameaçava a África. A primeira
adesão foi de Victor Stollan, negociante em
Londres, proponente de uma campanha para
arrecadação de fundos.
Huxley e Stollan nos primeiros meses de 1961,
expuzeram a idéia à Max Nicholson, diretor-
geral da British Nature Conservancy, à Peter
Scott, naturalista, navegador, escritor e artista,
Vice-presidente da União Internacional para a
Conservação da Natureza e os Recursos
Naturais - UICN, e à Guy Montfort, ornitógo e
Publicitário. Este grupo reuniu-se em Londres
com mais alguns amigos, decidindo a criação
de um fundo para a proteção da natureza e para
sensibilizar a opinião pública sobre a situação
de emergência em que se encontravam todas as
formas de vida selvagem.

1961 - 16/04 - Reunião na sede da UICN, em Morges, no



Lago Genebra, resultando um Manifesto como
grito de alarme e da necessidade de
recursos para fazer frente a situação com
'energia, eficácia, e em grande escala, como já
se impõe'.

1961- maio - A Comissão Constituinte já havia adotado
o nome WORLDWILDLIFE FUNDe escolhido o
panda, ursinho branco e preto, e olhos tristes,
como símbolo do movimento ( o panda é
encontrado na China, especialmente na
Província de Sichuan).
Sir Peter Scott assumiu a direção e desenhou o
logotipo da WWF com o panda como símbolo,
baseando-se em esboços de Chi-Chi, o panda
do Zoológico de Londres.
Foram criados uma série de Departamentos
Nacionais para a obtenção de recursos. O
primeiro Departamento, o Britânico, convidou
para seu Presidente, o Príncipe Felipe de
Edimburgo, que aceitou o cargo.
Formado o Panda Club.

1961- 11/09- OWWF constituído de acordo com as leis
suíças como Fundação, ficou isento de taxas e
impostos.
A Acta constitutiva previa a proteção da fauna e
flora silvestres, e os recursos naturais da terra,
água, ar e meio ambiente, dos quais depende
toda a vida selvagem.
Poucos meses, após sua fundação, foi
inaugurada a sede do WWFI, em duas salas de
um palácio do século XVIII, conhecido como
LES UTTINS, em Morges, no Lago Genebra,
próximo à Lausanne.



A aprazível construção de 2 pisos e 1 mansarda,
entre árvores e jardins, havia sido residência
particular e depois um pequeno hotel, antes de
transformada nos escritórios da UICN

1962 - Pessoal administrativo da WWFI - secretário geral,
o suíço Fritz Vollmar, e duas secretárias
auxiliares.

1962 - dezembro - Um ano após a germinação da idéia
preservacionista, o WWFI já havia obtido cerca
de 90.000 dólares para suas atividades
ambientais.

1963 - Na Tanzânia, fundação do MWEKA - African
College of Wild Life Management ijá formou
1.200 diplomados de 17 países).

1965 - Já havia 125.000.000 hectares de reservas em
cerca de 1.000 Zonas Selvagens Protegidas.

1971 - O WWFI proporcionou recursos de 7.500.000 de
dólares para projetos ambientais diversos.

1972 - A World Heritage Convention reuniu
representantes de 101 países e de 77 regiões
selvagens.

1972 - Estocolmo - 1a Conferência Mundial sobre Meio
Ambiente.

1973 - Para salvar o tigre da índia, a Operação Tigre
arrecadou 1.500.000 de dólares. Numa década,
os tigres aumentaram de 268 em 9 reservas para
978 em 15 reservas.
Seguiram-se outras promoções - proteção ao



rinoceronte negro, salvação dos mares, das
selvas tropicais, das plantas e dos plânctons
radiações, lixo atômico, combustíveis, ozônio e
chuvas ácidas.
Campanha publicitária da Ogilvy e Mather -
1001 Nature Trust - quotas de 10.000 dólares
para 1001 pessoas de todo o mundo, para
ingressar no exclusivo 'Club dos 1.001'.

1977 - O Duque de Edimburgo promoveu o ingresso na
WWFL do Príncipe Bernardo, da Holanda, tendo
assumido a Presidência da entidade.
Charles de Haes que recrutou os primeiros
sócios, assumiu a Direção geral da WWFI.
John Loudo, Presidente da Royal Dutch
Petroleum Company, sucedeu o Príncipe
8ernardo na presidência.

1979 - Lês Uttins tornou-se demasiadamente pequena
para sediar as duas organizações. O WWFI
alugou um prédio próximo - 'LA GRACIEUSE '.

1980 - Promulgada pelo Fundo, a 'WORLD
CONSERVATIONSTRATEGY', unindo os
esforços da United Nations Enviroment Fund e
os proporcionados pela UNESCOe FAO. O texto
foi lançado simultaneamente nas 34 capitais de
países mais importantes, prestigiado pelos
chefes de governos.
- Preocupações com as barragens, comércio
ilícito de marfim, caça e pesca predatórias,
indústrias contaminantes, comércio de peles de
animais em extinção ...



- Criada na WWFL uma fundação para financiar
a aquisição de uma sede maior, logo encontrada
e adquirida em hasta pública por 2.800.000
francos suíços, a maior parte doada por
colaboradores anônimos. Tem 3 pisos, e fica
situada em Gland, um povoado de 6.000
habitantes, a leste de Genebra, distante 35
quilômetros.
Na fachada ondulam 3 bandeiras -
WWFI- branca e preta com o logotipo do panda,
UICN- azul e
SUIÇA - vermelha com a cruz branca, e a
inscrição WORLD CONSERVATIONCENTRE.
Atualmente trabalham 70 colaboradores, além
de outros 70 da UICN.
- A inauguração oficial foi presidida pelo
Príncipe Felipe com a presença de 600
convidados de 50 países.
- Hoje é um verdadeiro museu de obras de artes
com temas vinculados à natureza.

1981- A WWFI já proporcionou recursos de 55.000.000
de dólares, para 2.800 projetos em todo o
mundo.
O Conselho de Administração é presidido pelo
Príncipe Felipe, sendo integrado por eminentes
financistas, industrialistas, comunicadores e
técnicos renomados dos cinco continentes,
coordenando 23 departamentos maiores do
WWFI e três organizações associadas.

1985- 25 anos atividades da WWF - 110.000.000de
dólares aplicados em mais de 4.000 projetos em
130 países.



Para festejar o 25° aniversário, foi aceita a idéia
do Presidente da WWF, Príncipe Felipe, Duque de
Edimburgo - realização de um encontro mundial
ambiental em Assis, Itália, terra de São Francisco, o
Padroeiro da Natureza. Foram convidados os líderes
espirituais das cinco grandes religiões do mundo
para que unidos com os ecologistas, definissem
estratégias para salvar o planeta e as formas de vida.
O Presidente da República Italiana uniu-se aos
cientistas, economistas, comunicadores e ativistas
ecológicos numa conferência de grande significado.
Peregrinos de todo o mundo dirigiram-se à Assis e
caminharam junto com os guias espirituais das
religiões budista, hinduísta, lslâmlca, hebraica e o
Superior da Ordem Franciscana para participar de
um retiro no convento de São Francisco e discutir a
posição da natureza em suas respectivas tradições.

1985 - 29/09 - A voz de um 'muezim' ressonou em árabe
desde o campanário da basílica e na procissão
liderada pelos chefes religiosos, associações
ecológicas e muitos peregrinos que com estandartes
e bandeiras entravam na nave do templo.
Na cerimônia seguinte, os afrescos de Giotto
assistiram o espetáculo sem precedente de uma
bailarina sagrada hindu, dançando vestida de seda
com cores brilhantes e cascavéis nos tornozelos;
monges tibetanos com túnicas da cor do açafrão
faziam soar longos cornos estrondosos, a leitura do
Corão e o som do chifre do carneiro hebreu, o
shofar.
Os ritos das cinco confissões religiosas concluíram
com o som do Kyrie Eleison, cantado por um coral
franciscano.
Milhões de espectadores assistiram pela TV a



cerimônia e ouviram o Príncipe Felipe afirmar que
"uma nova e poderosa aliança se havia constituído
entre as forças da religião e as forças defensoras do
meio ambiente".
Atualmente, graças ao movimento iniciado em Assis,
o WWF e grupos religiosos estão trabalhando em
projetos conjuntos para a conservação da natureza.

1986 - Para muitos, a palavra Vida Selvagem e suas
conotações limitadoras de um interesse dirigido
unicamente às espécies em causa, era inadequada.
E, o tradicional WWFI foi transformado no WWFN =
WORLD WIDE FUND FOR NATURE.

1990 - Em 3.500 Zonas Selvagens eram protegidos
424.000.000 hectares.

1992 - 3 a 14/06 - Brasil Rio de Janeiro - ECO/92.
2a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, com
a participação de delegações de 160 países e 70
Chefes de Estado.
CNUMAD = Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Em 1992, a WWFN tinha mais de 1.000.000 de
colaboradores em todo o mundo.
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