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Em busca de pinhões, os papagaios-de-peito-roxo
estão se deslocando para outras áreas dentro e fora
do Parque Nacional das Araucárias. Há relatos de
roxinhos próximos ao local de soltura, onde não eram
avistados ou ouvidos há bastante tempo! O Luigi,
adotado simbolicamente pelo Refugio das Aves,
continua próximo de seu dormitório.
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Você já viu as camisetas produzidas pelas Amigas
dos Roxinhos? A renda arrecadada na venda das
camisetas estampadas ajudará a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Passos Maia, SC. Todos os produtos têm a
etiqueta exclusiva do projeto.

Vejam que lindos os aventais produzidos pelas
Amigas dos Roxinhos em suas novas donas. Para
ver e adquirir os produtos produzidos
artesanalmente pelas mulheres de Passos Maia,
visite:www.espacosilvestre.org.br/#!produtos/c12lt
.
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You Tube
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O pinhão é uma das principais fontes de
alimento para diversos animais silvestres durante
o outono e o inverno. Durante a colheita do
pinhão é preciso deixar uma parcela na floresta
para que novas Araucárias nasçam e os animais
possam se alimentar. Em nossa busca pelos
roxinhos, encontramos vestígios de pinhões
comidos no chão da floresta!

Educação Ambiental
Em abril o programa de educação ambiental
contou com um voluntário especial: oLigia
ornitólogo
Jahn
Luciano Lima. Além de aprenderem sobre bemestar animal e conservação com a Dra.
Vanessa Kanaan, os alunos do 7º e 8º anos da
Escola Nossa Senhora Aparecida descobriram
com Luciano o que é observação de aves. A
escola recebeu uma nova ficha de avistamento
de papagaios-de-peito-roxo e os alunos
poderão colaborar com o monitoramento dos
roxinhos.

Essa é a nova arte que estampa todos os ônibus Venha conhecer o canal dos roxinhos no You
escolares de Passos Maia, SC! Graças ao apoio da Tube: www.youtube.com/espacosilvestre
prefeitura, o pedido de proteção aos roxinhos já está
circulando pelo município inteiro! Nós ficamos
emocionadas com a novidade e a reação dos
moradores locais!!

Patrocínio

Quer saber mais?
Visite nosso website ou acompanhe nosso blog
www.espacosilvestre.org.br
http://www.espacosilvestre.org.br/#!blog/c166l
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