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Anilhamento e Transporte
Você sabia que nós coletamos diversas
medidas dos roxinhos candidatos à soltura?
Venha descobrir a importância da análise de
dados biométricos e circunferência peitoral de
Amazona vinacea no X Neotropical Congress
of Ornithology entre 19-24/7 em Manaus.

SEBRAE
Trinta e três papagaios-de-peito-roxo passaram os exames veterinários e comportamentais e
foram transportados para o Parque Nacional das Araucárias para o período de ambientação e
soltura. Os roxinhos receberam anilhas de soltura do CEMAVE-ICMBio. Cada ave será
identificada por anilhas, microchip e rádios-colar.

Genética

Patrocínio
Dos 43 papagaios que começaram o
processo de reabilitação, 10 terão que
aguardar a próxima soltura pois não
passaram os testes comportamentais.

Esse mês a
história .
do
roxinho Luigi foi
contada
por
nossa
equipe
no X Avistar
Brasil, o maior
encontro
Brasileiro
de
observadores
de aves!

Censo Mundial
O resultado do estudo organizado pelo Projeto
Charão revelou que a população está estimada
em 3 mil papagaios-de-peito-roxo em todo
mundo! O Instituto Espaço Silvestre participou
do censo mundial e contou 9 indivíduos na
região do Parque Nacional das Araucárias. A
situação da espécie continua preocupante e
precisamos da ajuda de todos para reverter
essa situação! Lugar de papagaio é na
natureza!

Amigas dos Roxinhos

Soltura
As Amigas dos Roxinhos participaram da
oficina sobre custos de produtos ministrada
pelo
Vilson
Ghidorsi.
Agradecemos
imensamente ao SEBRAE pelo apoio ao
projeto.

Já foram iniciadas as análises genéticas do
papagaio-de-peito-roxo. Esse trabalho inédito
é liderado pela mais nova pesquisadora do
Instituto Espaço Silvestre. Bem vinda à
família Dra. Flavia Presti!

Avistar Brasil

Corpo Editorial
Vanessa Tavares Kanaan
Élen Soares

"Eu comecei o artesanato
porque sempre achei bem
interessante as coisas lindas
que as pessoas faziam e como
eu fui uma pessoa bem
ansiosa e nervosa, percebia
que ao fazer uma pintura,
crochê, bordado, eu ficava
mais calma. Então fiz vários
cursos e hoje eu tenho um lucro a mais, sem
contar que é uma terapia. Por eu fazer trabalho
assim, surgiu a oportunidade de trabalhar com
o projeto dos papagaios-de-peito-roxo. Eu
adoro fazer os papagaios e também é uma
renda a mais. É muito bom quando a gente faz
alguma coisa com amor e todo mundo gosta.“
Jozi Telles
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