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Os alunos do quarto, quinto e sexto ano da
.
Escola
Básica Municipal Antonio Paglia nos
receberam gentilmente para um bate-papo
sobre
bem-estar
e
conservação
de
papagaios-de-peito-roxo!
Todos
se
comprometeram a proteger essa espécie
ameaçada
de
extinção
e
ganharam

Boletim informativo

historinhas e adesivos dos roxinhos!

Entrega

www.espacosilvestre.org.br

Recebimento de Papagaios-de-peito-roxo

Ligia Jahn

Minicurso

Cidadão Cientista

Se você que aprender como utilizar o
enriquecimento ambiental como ferramenta
na preparação comportamental para soltura
de animais silvestres em seu habitat natural,
venha fazer nosso minicurso no XXXII
Encontro Anual de Etologia e V Simpósio
Latino-americano
de
Etologia.
Saiba
mais: http://www.etologiabrasil.org.br/xxxiiea
e/
O Sargento Jucelino Ostrovski e o Cabo Régis
Kuminek da 6ª Companhia do Batalhão de
Polícia Militar Ambiental entregaram um
papagaio-de-peito-roxo apreendido para o
projeto. Também recebemos 11 roxinhos do
Centro de Triagem de Animais Silvestres em
Florianópolis e 3 da Fundação do Meio Ambiente
de Itajaí.

A primeira campanha de entrega voluntária
de papagaios-de-peito-roxo no Oeste de
Santa Catarina foi um sucesso. Agradecemos
imensamente à Nossa Rádio, ICMBio,
IBAMA-SC, Prefeitura de Passos Maia e de
Ponte Serrada e todas as pessoas que
colaboraram com essa ação inédita onde 2
roxinhos ganharam a chance de viver
livremente.

Monitoramento
Em Setembro comemoramos 2 anos de
aniversário
da
segunda
soltura!
A
comunidade
tem
contribuído
significantemente no monitoramento dos
roxinhos. Alguns bandos têm sido observados
com frequência, incluindo o Luigi que celebra
2 anos de liberdade. Além disso, estamos de
olho no oco utilizado na última estação
reprodutiva. Será que os roxinhos voltarão ao
mesmo local esse ano?

Amigas dos Roxinhos
Já está disponível
em nosso website
os produtos com
arte de papagaiode-peito-roxo feito
pelas Amigas dos
Roxinhos. Toda a
renda arrecadada
na venda desse
produto
é
revertida para o
projeto
de
geração
de
trabalho e renda
para as mulheres
residentes no entorno do Parque Nacional das
Araucárias,
SC.
Adquira
já
o
seu: http://www.espacosilvestre.org.br/#!prod
utos/c12lt

O João e a Maria participaram do
monitoramento de papagaios-de-peito-roxo e
foram reconhecidos como cidadãos-cientistas.
Eles contribuíram de maneira significante para
o projeto nos últimos anos e forneceram
informações importantes sobre o Chico e a
Chica, além de servirem como ponto de apoio
na comunidade Tozzo, Passos Maia.
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