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Monitoramento

Reabilitação

Censo Mundial
No último monitoramento encontramos um dos locais de
descanso de Luigi 2 anos e meio após a sua soltura na
natureza! Ainda registramos o maior bando até hoje: 8
roxinhos voando juntos pelo Parque Nacional das
Araucárias, SC.

Durante o 39º Congresso da
Sociedade de Zoológicos e
Aquários
do
Brasil
foram
apresentados dois pôsteres sobre
o comportamento de bocejo nos
roxinhos e a percepção das
pessoas que vivem na região de
soltura no Parque Nacional das
Araucárias, SC. Além disso, uma
palestra sobre o projeto de
reintrodução do A. vinacea foi
ministrada como parte do painel
sobre papagaios do Brasil. Nós
também dividimos um estande
com os projetos do papagaiocharão, verdadeiro e de cara-roxa.
Agradecemos a oportunidade de
aumentar o batalhão de protetores
de roxinhos!

Amigas dos Roxinhos
Essa é a Leda! Ela começou a
trabalhar com o patchwork
assistindo sua filha Fabiana
Bevilaqua desenvolver essa arte
enquanto trabalhava na APAEPassos Maia. Hoje ela é uma
das Amigas dos Roxinhos,
mulheres que fazem itens
artesanais do papagaio-de-peito
roxo através do projeto de geração de trabalho e
renda para pessoas que vivem no entorno no Parque
Nacional das Araucárias, SC. Conheça mais sobre o
projeto
e
todas
as
Amigas
dos
Roxinhos:http://www.espacosilvestre.org.br/

Os roxinhos receberam uma visita muito especial do
CEMAVE-ICMBio. A Dra. Patricia Serafini (que também
faz parte de nossa equipe) e o Rafael Meurer pesaram e
coletaram os dados biométricos dos papagaios-de-peitoroxo candidatos à terceira soltura no Parque Nacional
das Araucárias, SC. Agradecemos imensamente pelo
cuidado dispensado por esses profissionais e amigos que
tanto admiramos!

Educação Ambiental
No dia 13/03/2015 foi realizada a reunião de preparação
para o segundo censo do papagaio-de-peito-roxo nos três
países de sua ocorrência: Brasil, Paraguai e Argentina.
O Instituto Espaço Silvestre e a SAVE Brasil participaram
desse importante evento organizado pelo Projeto Charão!

Pinhão

Patrocínio

Está formado o grupo de protetores de roxinhos do Centro de Educação Infantil Carmelina Menin Rossi e da Escola
de Tempo Integral Tancredo Neves! Alunos e professores se comprometeram a manter as aves em liberdade e nos
ajudar a monitorar os papagaios-de-peito-roxo na região! Agradecemos imensamente às escolas pela
oportunidade! Mais de 100 crianças de Ponte Serrada vão nos ajudar nessa importante missão de conservar o
papagaio-de-peito-roxo!

Corpo Editorial
Vanessa Tavares Kanaan
Élen Soares

Em muitos estados Brasileiros, a data de 15 de abril é
fixada para o início da colheita, transporte e venda do
pinhão. Realizar essas atividades antecipadamente é
crime ambiental. Denuncie!

