Conservar está na moda!
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Os roxinhos chegaram ao mundo da moda! O blog
Animal Chic tem dicas sobre combinações de
roupas e acessórios tendo como inspiração
animais incríveis. Esse mês teve um post sobre
como ficar na moda com o anel-anilha!
Acesse: http://www.bloganimalchic.com/
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Luigi está bem apesar de não ter sido mais
avistado na companhia de Lourdes. Chico
Augusto e Chica mudaram o local de dormitório.
Houveram relatos de avistamento de pelo menos
outros 2 casais de papagaios-de-peito-roxo, mas
não foi possível identificá-los até o momento.
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É com muita tristeza que comunicamos que o Zani
foi encontrado morto. De acordo com relatos de
amigos da comunidade local, ele e Jadi se
distanciaram de seu dormitório habitual e ele veio à
óbito em seguida. Em poucos dias, Jadi retornou
para o dormitório onde os dois costumavam ficar.
Desde então ela tem explorado novas áreas.

Geração de Trabalho e Renda para a Comunidade
Esse mês tivemos uma reunião do projeto de
Ligia Jahn
geração de trabalho e renda para a comunidade.
Foi um encontro de mulheres talentosas e cheias
de ideias legais. Em breve teremos novidades
roxinhas!
Agradecemos ao Centro da Referência de
Assistência Social de Passos Maia e todas
pessoas da comunidade que nos ajudaram a
organizar e participaram desse bate-papo tão
gostoso.

O trabalho “Advances in
the
review
of
the
conservation status of
Psittaciformes:
questionnaires and short
term
plans
for
the
Neotropical
region”
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prazo para a região neotropical) foi apresentado
Ligia Jahn
no IX SIMPOSIO MESOAMERICANO DE
CONSERVACIÓN DE PSITTACIFORMES em
La Habana, Cuba. O Espaço Silvestre colaborou
com o trabalho organizado pelo Parrot
Researchers Group (International Ornithologist's
Union).

Jade

Destinação de Fauna
O Espaço Silvestre - Instituto Carijós participou do
II Encontro Paulista de Destinação de Fauna
Silvestre.
Além
de
ministrarmos
a
palestra ”Reintrodução do papagaio-de-peitoroxo (Amazona vinacea) no PARNA das
Araucárias,SC” também integramos a mesa
redonda “Soltura de espécimes silvestres –
critérios de seleção e aptidão”. Agradecemos à
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo e nosso parceiro SAVE Brasil pelo convite e
apoio para participação no evento

Parcerias
A Celulose Irani S.A. é a nossa
nova parceira nos projetos de
pesquisa, educação ambiental e
geração de trabalho e renda
para a comunidade que vive no
entorno
do
PARNA
das
Araucárias, SC.
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A roxinha JADE, adotada simbolicamente
pela Vera Maria Nicolau pareou com o ZANI
semanas após a soltura e foram avistados
juntos até meados de Setembro quando Zani foi
encontrado morto. Será que Jade vai encontrar
um novo parceiro?

Quer saber mais?
Conheça nosso novo website:
www.espacosilvestre.org.br
Ou mande um e-mail:
vanessakanaan@gmail.com

