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Os resultados do monitoramento dos roxinhos soltos
no Parque
Nacional das Araucárias serão
.
apresentados no XXXII Encontro Anual de Etologia e
V Simpósio Latino-americano de Etologia entre os dias
18
e
21/11
em
Mossoró,
RN.
O titulo do trabalho de Sarah Gleason e Vanessa
Kanaan é: "Monitoring and Pair Bond Formation of
Rehabilitated Vinaceous-breasted Parrots (Amazona
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vinacea) Released in Araucárias National Park, Brazil"
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No início do mês
de
Outubro
o
Instituto
Espaço
Silvestre e seu
parceiro, o Refúgio
das
Aves, participaram
da XIX Semana
Arte Vida Verde do
SESC
Florianópolis, SC.

Recebemos diversos papagaios-de-peito-roxo
do Centro de Triagem de Animais Silvestres de
Florianópolis. Todos os roxinhos que passarem
nos testes veterinários e comportamentais
durante o processo de reabilitação serão soltos
em 2015 no Parque Nacional das Araucárias,
SC.

Você sabia que os roxinhos se alimentam de
folhas, frutas, sementes e flores? Eles já estão
recebendo diversos itens que vão encontrar na
natureza durante o processo de reabilitação
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para a soltura.

Roxinhos na Logomarca do PARNA das Araucárias
É com muita felicidade que divulgamos a nova logomarca do
Parque Nacional das Araucárias, SC!
A arte é resultado de um amplo e participativo processo de
seleção dos elementos do desenho, definidos por votos de
diversas instituições como o Conselho Consultivo Parque
Nacional das Araucárias, Escolas de Passos Maia e Ponte
Serrada, comunidade de Campina da Alegria e o seguidores
do Instituto Espaço Silvestre.
Há 4 anos essa espécie estava extinta no local e hoje, graças à
participação de todos, é símbolo do nosso parque!

A Dudalina, inspirada na fundadora da
empresa, Dona Adelina, doou sobras de tecidos
da produção de camisas, para que as Amigas
dos Roxinhos possam continuar criando artigos
com o tema “Papagaio-de-peito roxo e a
Araucária”, através do projeto de geração de
trabalho e renda para as mulheres que vivem
no entorno do Parque Nacional das Araucárias!
Saiba
mais
em:
http://dudalina.com.br/sa/responsabilidadesocial/

Patrocínio
Em Outubro participamos da reunião de
monitoria e avaliação do Plano de Ação
Nacional dos Papagaios Ameaçados da Mata
Atlântica. Os resultados do projeto de
reintrodução dos roxinhos no Parque Nacional
das Araucárias foram apresentados e
discutidos pelo grupo.
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