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Monitoramento
No último monitoramento foram
localizados papagaios em Passos
Maia e Ponte Serrada, SC. O casal
da quarta soltura (anilhas 74 e 80)
continua juntinho em vida livre.
Eles foram adotados
simbolicamente pelo Seu Edmir
Guimarães e batizados como Lála
e Juca.
Papagaio-de-peito-roxo no PNA

Material educativo gratuito
Estamos disponibilizando gratuitamente a arte do
Painel Interativo dos Roxinhos, feita pelo biólogo e
cartunista Luccas Longo, para todas instituições que
tenham interesse em usá-la para atividades
educativas!
O download pode ser feito em nosso website.

Painel interativo

Censo 2016
Durante o censo mundial de
papagaios-de-peito-roxo
registramos o número recorde de 28
aves na região do Parque Nacional
das Araucárias!
Os roxinhos que eram mantidos
ilegalmente como animais de

Equipe no PNA

estimação, hoje cumprem seu papel
ecológico e contribuem para a conservação de sua espécie ameaçada de extinção.

Plano de Ação Nacional
Entre os dias 23-25/5 participamos da Oficina
de Revisão e Planejamento do Segundo Ciclo
de Gestão do Plano de Ação Nacional (PAN)
para Conservação dos Papagaios. Os PANs
são uma das estratégias de gestão
compartilhada para o manejo e a conservação
de espécies com maior grau de ameaça, que
inclui o papagaio-de-peito-roxo.

PAN papagaios

Avistar Brasil 2016
Os Roxinhos invadiram o Avistar 2016!!!
Voamos pela Roda de Passarinho
com a Gabriela Giovanka e o Renato
Rizzaro, palestramos sobre a
campanha "Soltura Legal é Soltura
Responsável" e ainda contamos a
história dos roxinhos no quadro Birding
Ladies em comemoração ao Ano do
Papagaio.
Roda de Passarinho

Nova linha de produtos
Conheça a nova coleção das Amigas dos
Roxinhos. Todos os produtos são feitos
artesanalmente por mulheres que vivem no
entorno do Parque Nacional das Araucárias e
ajudam na conservação de espécies ameaçadas
como Tatu Canastra. Visite nossa lojinha virtual.
Nova linha de produtos
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