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Monitoramento
Vejam o registro feito pela cidadã-cientista
Cleusa
Gabiatti
em
Passos
Maia,
SC. Segundo seu relato esse roxinho não
identificado “se alimentou com pitangas
fresquinhas, enfeitou por momentos o
bosque, alegrou meu sábado, bateu asas e
se foi!!!” Sabemos que é um papagaio-depeito-roxo solto em junho de 2015 pelo
modelo de seu rádio colar. Será que é a
Mamalê? O Papalivre? Lola? Xampoo?
Lele? Petra? Bravíssima? Roxito? Lucas?
Paty? Gil? Nicolau? Marta?

Reabilitação

Os 18 papagaios-de-peito-roxo em reabilitação passaram todos os exames
clínicos e veterinários. Roxinhos de 3 grupos diferentes foram colocados no
mesmo recinto e estão interagindo pela primeira vez. Mais um passo em direção
à quarta soltura no Parque Nacional das Araucárias, SC.

P. I. Simpósio 2015

Doação da Conzimaq
.

Três trabalhos foram apresentados no
9o Simpósio da Parrots International
em Campo Grande, MS. Confira os
resumos
no
http://www.pisymposium.org/postersessions-ap/.
Agradecemos
imensamente
ao Biofaces e Fundação Grupo
Boticário
por
possibilitar
nossa
participação nesse evento.

Seminário FGBPN
Durante
o
Seminário
Técnico:
resultados de projetos executados em
unidades de conservação federais da
floresta com Araucárias, apresentamos
o projeto de reintrodução do papagaiode-peito-roxo, apoiado pela Fundação
Grupo
Boticário.
Mais
informações: http://dev.etools.com.br/…
/emkt/seminario-out2015/index.html

A Conzimaq doou
uma máquina de
costura
overloque para o
projeto
de
geração
de
trabalho e renda
para as mulheres
de
Ponte
Serrada.

Zoológico
Seis roxinhos considerados inaptos à
soltura foram encaminhados para o
Parque
Ecológico
Municipal
de
Americana. Desejamos o melhor para
nossos Roxinhos que não conhecerão a
liberdade devido às ações humanas.
Agradecemos ao Everton dos Santos
Cirino e sua equipe pela acolhida.

Marta

Patrocínio

Corpo Editorial
Vanessa Tavares Kanaan, PhD
Cristiane Martin

Durante a conferência Papageienmesse
na
Alemanha pudemos
conhecer
pessoalmente nossos patrocinadores da
ZGAP. Eles escolheram o nome de uma
das Roxinhas solta em Junho de 2015:
Marta!

