Primeiro filhote de 2016
As protetoras ambientais Larissa Carolina
Testa e Ketlin Melissa, assim como suas
famílias, encontraram o primeiro filhote de
papagaio-de-peito-roxo registrado em 2016!
Ainda não sabemos o sexo do bebê que foi
batizado de TIKER por elas. Saiba mais em
nosso blog

Primeiro filhote de 2016

Monitoramento
Em Janeiro foram registrados 18 papagaiosde-peito-roxo no Parque Nacional das
Araucárias e área de entorno. Dentre eles
estavam o Gil, adotado simbolicamente por
Mario Del Monte, o Lucas, adotado pelo
Biofaces e o Roxito, pela Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza.

Roxito

Reabilitação
Já sabemos o sexo de todos os 13 roxinhos
candidatos à quarta soltura no Parque
Nacional das Araucárias, SC. São 9 machos e
4 fêmeas, sendo que alguns casais foram
flagrados copulando no viveiro de reabilitação.
Casal de papagaios-de-peito-roxo

Elephant Parade
O Restaurante Number Seven e a Construtora
Cechinel adotaram um elefante da Elephant
Parade, que foi estilizado pelo Luiz Staedele
Bernardes, de Blumenau. O tema do elefante é a
Paz e o Instituto Espaço Silvestre foi entidade
beneficente escolhida por eles para receber
participação da venda do elefante em leilão que
será realizado em 02 de abril em Florianópolis.

Foto de Mario Del Monte

Comemoração
Em janeiro comemoramos 5 anos
da abertura do viveiro de
ambientação para a primeira
soltura de papagaios-de-peito-roxo
no Parque Nacional das
Araucárias. Veja as fotos da
iniciativa que mudou o som e as
Primeira soltura

cores da floresta.

Parceiro
O Seu Edmir Guimarães é o dono da fazenda onde está o
viveiro de ambientação dentro do Parque Nacional das
Araucárias. Ela colabora com o projeto de muitas maneiras
e carrega os Roxinhos no coração. Você também pode
ajudar! Adquira seu produto roxinho agora mesmo.

Petra
Essa é a PETRA, uma fêmea de
papagaio-de-peito-roxo adotada
simbolicamente pela Marli
Fernandes, que também adotou
o Zani solto em Setembro de
2012. Agrademos imensamente
à Marli por nos acompanhar
nessa jornada há tanto tempo!

Patrocinadores
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