
Filhotes
Desde o início do projeto em 2010, essa é a primeira
vez que instalamos caixas-ninho nos viveiros de
reabilitação. Os roxinhos que eram mantidos
ilegalmente, já formaram casais e botaram os
primeiros ovos. Dois filhotes cuidados pelos pais
estão saudáveis e a família poderá ser solta no
Parque Nacional das Araucárias ainda esse ano.
Confira o álbum de fotos dos filhotes.

Monitoramento de janeiro
Em janeiro foram avistados 7 roxinhos voando livremente no Parque Nacional das Araucárias.
Nesse mesmo mês comemoramos 6 anos desde a primeira soltura de papagaios-de-peito-roxo
nessa unidade de conservação.

Parque Nacional das Araucárias
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Roxinhos
chegam para
reabilitação
Recebemos mais três
papagaios-de-peito-roxo
da Polícia Militar Ambiental
de Lages e Blumenau.
Eles passarão pelo
processo de reabilitação e,
se tiverem condições,
serão soltos no Parque
Nacional das Araucárias.
Parabenizamos à Policia Militar Ambiental de Santa Catarina por dar uma nova chance à esses
roxinhos!

Acompanhamento de araucárias
plantadas
As araucárias plantadas em homenagem à cada roxinho
solto estão cada dia maiores. Você pode acompanhar o
crescimento das mudinhas na página do evento Plantio de
Mudas no Parque Nacional das Araucárias.

Exposição fotográfica em
Florianópolis, SC
A exposição fotográfica itinerante "De
volta à floresta" chegou à Florianópolis.
Venha conhecer a história dos Roxinhos
entre 13 a 23/02 no Instituto de Estudos
Trilheiros de Atitude. O endereço é
Avenida Luiz Boiteux Piazza, 4810, Ponta
das Canas.

Parceria com Prefeituras
Chegou a hora de nos despedirmos de Ivandre Bocalon
e Eduardo Coppini, ex-prefeitos de Passos Maia e Ponte
Serrada, respectivamente. Agradecemos imensamente
aos dois pelo apoio incondicional na luta pela proteção
ao papagaio-de-peito-roxo. 
Estivemos com Leomar Roberto Listoni, atual prefeito de
Passos Maia e com Fernanda Chagas Paglia, atual vice-
prefeita de Ponte Serrada, que afirmaram a continuação do apoio das prefeituras ao projeto. 
Juntos podemos muito mais!

Patrocinadores
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Nosso trabalho só é possível graças à patrocinadores e parceiros. Você também pode contribuir
fazendo sua doação de apenas vinte reais mensais. Ou ainda, pode doar sem gastar nenhum
centavo, utilizando o aplicativo Pólen.
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