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BIANCA LUIZA REINERT (1966 – 2018)  Por Renato Ferraz de Arruda Veiga  Bianca nos deixou aos 52 anos, sendo filha de Luiz Carlos Gaeski e Celia Barros Araújo Gaeski. Estagiou na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), onde se graduou Bióloga, obteve o Me. em Ciências Florestais, pela Universidade Federal do Paraná e o Dr. em zoologia pela Universidade Estadual Paulista de Rio Claro - SP. Atuava como membro do Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais, consultora ad-hoc voluntária da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e membro do grupo de pesquisa "Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres" do CNPq. Seu trabalho se concentrava na área de ornitologia, com ênfase em biologia reprodutiva, comportamento e conservação. Foi professora e consultora em diversas instituições. Tinha proficiência em Inglês, italiano e espanhol, tendo publicado 33 publicações científicas, 1 livro, 2 capítulos de livros, 20 publicações em revistas, jornais e Tv., e 28 resumos em eventos.    Muitas homenagens lhe foram prestadas nas mídias, o que resumimos a seguir: Bióloga, artesã, uma das proprietárias de uma reserva natural, principalmente para preservar a ave bicudinho do brejo (Formicivora acutirostris Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995), no município de Guaratuba, no Paraná, próximo ao Parque Municipal Natural da Lagoa do Parado. A ornitóloga Bianca foi tudo isso e mais um pouco, sempre colocando paixão em tudo o que fazia – Sua atração por este pássaro era tanta que seu facebook o tinha como sua foto de capa. Guerreira incansável na defesa 
das causas preservacionistas, “descansou” na madrugada de segunda-feira (10/09/2018), em Curitiba - PR, tendo sempre ao seu lado seu marido e também Biólogo Ricardo Belmonte Lopes (BRAGANÇA, 2018). A história de Bianca é de muita garra, muito amor e muita doçura, conquistando todos por onde passou com seu jeito leve e doce, mas determinado. - Foi uma lutadora pela vida, superando as expectativas médicas, mas isto não impediu que partisse cedo demais. Realizou diversos feitos para a preservação do bicudinho-do-brejo. Fica aqui nossa homenagem e admiração por seu trabalho pela conservação da natureza, pela pesquisa de aves e como uma das grandes conservacionistas de nosso tempo e uma mulher ímpar. Nossos mais profundos sentimentos à família e amigos (REDE PRÓ-UC). A conservação brasileira está de luto. A ornitóloga paranaense Bianca Reinert não está mais entre nós. À longa carreira e ao trabalho pela preservação da natureza e de nossos animais, somou-se uma nova paixão em 1995: o “bicudinho-do-brejo”. Junto com outros colegas, Bianca foi responsável por descrever a nova e rara espécie, encontrada em áreas de banhado do litoral Figura 2. Bianca e Ricardo, no lançamento do livro: A descoberta do Bicudinho do Brejo (Foto Ricardo Belmonte Lopes). 

Figura 1. Bianca . 
Figura 1. Bianca em foto por Suzana Camargo.  
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do Paraná e de Santa Catarina. O pequeno passarinho tem cerca de 15 cm, bico alongado e fino. Logo após sua descoberta, todavia, ele já foi considerado ameaçado de extinção e, desde então, Bianca abraçou a causa pela sua conservação (CAMARGO, 2018).  
Seu marido comenta no Facebook “Ela foi uma lutadora sem igual, uma lição de força, coragem e perseverança, tanto na sua vida pessoal quanto na sua dedicação pela proteção do bicudinho-do-brejo”.  Descanse em paz Bianca, esta é uma singela homenagem da SBRG por tudo que você representou e representa para nós! 
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