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A primeira soltura de papagaios-de-peito-roxo
no Parque Nacional das Araucárias ocorreu há três
anos e meio e a segunda completa 2 anos em
Setembro. Esse mês, um trio de roxinhos apareceu
próximo ao local onde estava localizado o viveiro de
ambientação onde ficaram antes de descobrir a

liberdade!

.

Devido às férias escolares, nossas atividades de
educação ambiental foram um pouco diferente
esse mês. Nós não perdemos a oportunidade de
contar a história dos roxinhos para as crianças
que brincavam na beira da estrada.

Amigas dos Roxinhos

Os produtos produzidos pelas
Amigas dos Roxinhos continuam
fazendo sucesso! A Elia Machado
Poletto garantiu a sua camiseta e
mostrou para suas amigas, que
também não perderam a
oportunidade de ajudar o projeto de
geração de trabalho e renda para
as mulheres que vivem no entorno
do Parque Nacional das
Araucárias! Já estão disponíveis
novas camisetas e aventais,
adquira o seu!
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Cidadão Cientista

Vejam só que bela surpresa: papagaios-de-peito-
roxo embelezam o corredor da Prefeitura de
Passos Maia! Nós visitamos a série de fotos que
traz informações sobre o projeto de conservação
da espécie no Parque Nacional das Araucárias.

Exposição Fotográfica Roxinhos no Paraguai 

Os roxinhos são as estrelas do vídeo preparado
pela Guyra Paraguay para a campanha de
educação ambiental do projeto "Conservación
efectiva del loro vinoso (Amazona vinacea) en
Paraguay". Confira:
https://www.youtube.com/watch?v=8kVg0gulZr8&li
st=UUxOoIxjLNkgQ_14OHgb3h-Q.
Salvemos al Loro Vinoso de la extinción!!!

Roxinho em Cativeiro?
A dona Aquilina e

informações importantes sobre o Luigi, Jadi e Zani!
Agradecemos imensamente à cada membro da
família por tudo o que fazem pelos roxinhos!

Vanessa Tavares Kanaan
Ligia Jahn
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Patrocínio

Roxinho em Cativeiro?

Você tem um papagaio em cativeiro? Lembre-se
que o Instituto Espaço Silvestre só recebe animais
de órgãos competentes. Veja aqui como realizar a
entrega voluntária, sem responsabilidade penal:
http://www.espacosilvestre.org.br/#!papagaio-em-
cativeiro/c78f

sua família
participaram do
monitoramento de
papagaios-de-peito-
roxo e foram
reconhecidos como
cidadãos-cientistas
pelo Instituto Espaço
Silvestre.

Eles contribuíram de
maneira significante
para o projeto nos
últimos anos e
forneceram


