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JUSTIFICATIVA 
 
 

Dener Giovanini, brasileiro, 36 nos é ambientalista. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, 
porém viveu quase toda a sua vida no interior do Estado, na cidade de Três Rios. 
 
Desde os 15 anos de idade participa ativamente do movimento ambiental brasileiro. Em 
1986 ajudou a fundar o Partido Verde no Brasil e participou da ECO-92. Estudou Letras na 
UFRJ e Biologia no município de Vassouras - RJ. Este último curso encontra-se paralisado 
desde a criação da RENCTAS, em 1999. 
 
Em Três Rios criou a ONG Sociedade Mata Viva, através da qual realizou diversas ações e 
projetos ambientais na região Centro - Sul do Estado do Rio. Entre eles destaca-se a 
realização do ENASUL Encontro ambiental do sul fluminense, que ocorreu em 03 
ocasiões. Também foi Secretário de Meio Ambiente de Três Rios em 1998. 
 
Foi o fundador e atualmente é o Coordenador Geral RENCTAS - rede nacional de combate 
ao tráfico de animais silvestres, organização ambiental sem fins lucrativos, que desenvolve 
diversas atividades de educação e conscientização ambiental e apoio aos órgãos de 
fiscalização, além da pesquisa e conservação da vida selvagem no Brasil. 
 
Dener Giovanini foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro por sua contribuição no treinamento e capacitação dos policiais 
florestais. Essa experiência foi levada a outros 16 Estados brasileiros, através da realização 
dos Workshops Animais Silvestres - Normatização e Controle. 
 
Em 1999 Dener Giovanini foi eleito Fellow da Ashoka Empreendedores Sociais e em 
2001 foi eleito Empreendedor Social Notável pela Schwab Foundation, organização com 
sede na Suíça. Desde então, participa anualmente do Fórum Econômico Mundial, em 
Davos. Participa ainda da SSN - Species Survival Network e da INECE - International 
Network for Environmental Compliance and Enforcement, instituições que mantém 
encontros anuais na Costa Rica. 
 
Em 2001, através da RENCTAS, Dener Giovanini recebeu o prêmio Ford Motor Company 
e Conservation International como melhor iniciativa do ano na categoria educação 
ambiental 
 
Neste ano de 2003, Dener Giovanini consagrou-se definitivamente como ativista 
internacional da luta em prol da biodiversidade, ao ser escolhido pelo PNUMA - Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente para receber o Prêmio UNEP-SASAKAWA, 
considerado um dos mais importantes e valiosos prêmios ambientais do planeta. O prêmio 
foi dividido entre Dener e o chinês Xie Zhenhua, vice presidente do Conselho Chinês para 
a Cooperação Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CCICED) e 
ministro da Administração Estatal de Proteção Ambiental da China (SEPA). 



Giovanini foi homenageado pelo trabalho que vem realizando para deter o tráfico ilegal de 
animais silvestres, iniciativa que tornou-se um modelo para a América Latina e para o 
mundo. Ele recebeu o prêmio das mãos do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, em 
cerimônia de gala realizada na cidade de Nova York dia 19 de novembro. O evento foi 
presidido pelo Secretário Geral da ONU, Kofi Annan e foi prestigiado por autoridades e 
convidados de várias partes do mundo. 
 
Ainda este ano, dia 04 de novembro, em cerimônia realizada no Salão Nobre, o presidente 
do Senado, José Sarney, outorgou a Medalha do Congresso Nacional a Denner Giovanini, 
fundador e coordenador-geral da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais 
Silvestres (Renctas). 
 
PUBLICACÕES 
 
Entre as suas publicações estão: Empreendedores Sociais em Ação, co-autor. Cultura 
Editores Associados, 2001. Actitudes des Hacia la Fauna en Latinoamérica, co-autor. 
Humane Society International 2100 L. Street, NW Washington. DC. 1° Relatório Nacional 
sobre o Tráfico de Fauna Silvestre, coordenador e editor. RENCTAS, 2001. Animais 
Silvestres - Vida à Venda, coordenador e editor. Dupligráfica. Brasília. DF, 2002. Revista 
Biodiversidade Brasil, coordenador e editor. RENCTAS 2002. 


