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Monitoramento
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Durante o monitoramento dos papagaios-de-peitoroxo, visitamos propriedades no entorno do Parque
Nacional das Araucárias, SC. Os moradores, que
sempre nos recebem gentilmente, recebem
informações sobre o projeto e muitos nos ajudam
no monitoramento através de relatos..

Esse mês visitamos as Secretarias Municipais de
Educação de Passos Maia e Ponte Serrada, SC.
Estamos nos preparamos para dar continuidade
às atividades nas escolas dos municípios durante
o ano escolar de 2014.

Curiosidade

Geração de Renda

Você já viu a membrana nictitante dos roxinhos?
A membrana nictitante é uma película transparente
que reveste os olhos e tem a função de protegêlos, evitar o ressecamento e auxiliar na sua
limpeza. Nas aves, a membrana nictitante é como
uma terceira pálpebra e abre no sentido horizontal
(da parte interna para a externa do olho), ao invés
de verticalmente.

O projeto de geração de trabalho e renda para
mulheres da comunidade já está ganhando vida.
As artesãs estão criando produtos como camisetas,
panos de pratos e aventais. Em breve
aumentaremos a produção e comercialização em
parceria com o Centro de Referencia de
Assistência Social, com a Associação de Pais e
Amigos dos excepcionais e com o apoio da
Prefeitura de Passos Maia.
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Novidades roxinhas: Chico Augusto e Chica foram avistados acasalando algumas vezes e utilizando uma
caixa ninho. Luigi ainda não encontrou uma parceira. O monitoramento comunitário resultou no relato de
dois casais voando nos arredores do Parque Nacional das Araucárias, SC.

Ligia Jahn

O Justino, guardião da nossa parceira Celulose
Irani S.A., ajuda a monitorar os papagaios-de-peitoroxo. Ele nos mostrou o local onde avistou um
casal de roxinhos voando algumas vezes. Esse é o
primeiro registro na área.

Durante o monitoramento também descobrimos
que os papagaios não visitaram recentemente
áreas onde já foram avistados anteriormente. E
durante a visita conhecemos um novo protetor dos
roxinhos.

Quer saber mais?
Visite nosso novo website:
www.espacosilvestre.org.br
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