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Em Fevereiro,
avistamos um
casal não
identificado de
papagaios-de-
peito-roxo,
ouvimos relatos
sobre um novo
bando de 4
indivíduos e
avistamos o Luigi,
adotado
simbolicamente
pelo Refugio das
Aves!

Monitoramento
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Em Fevereiro, participamos das atividades do
Caminhão do Sesc, instalado em Ponte Serrada.
Os alunos das escolas locais aprenderam sobre o
papagaio-de-peito-roxo e suas ameaças. Todos se
comprometeram a protegê-los!

A prefeitura de Ponte Serrada, SC, apoia o projeto de
reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no PARNA
das Araucárias e os trabalhos com a comunidade.

Educação Ambiental

Parceria

A Universidade do Vale do
Itajaí/Univali doou esse
papagaio-de-peito-roxo
empalhado para nosso
parceiro, o Refugio das
Aves. Sempre que
precisamos, o Refugio das
Aves nos empresta o
"roxinho" para utilizarmos
nas atividades de
educação ambiental.
Graças à todas essas
parcerias, muitas pessoas
podem ver um papagaio-
de-peito-roxo de pertinho!
Juntos nós podemos
muito mais!
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Geração de Trabalho e Renda

Os roxinhos tem seu próprio festival! Ficamos muito
felizes de saber que, juntamente com o III Festival
do Papagaio-charão, este ano haverá o I Festival do
Papagaio-de-peito-roxo nos dias 3 e 4 de Maio em
Urupema, SC. Não perca essa oportunidade única
de ver milhares de papagaios em liberdade!

Durante a visita do Governador Raimundo
Colombo ao gabinete do Prefeito de Passos Maia,
Ivandre Bocalon, ele foi presenteado com uma
cesta que incluía um folder do projeto e um avental
do papagaio-de-peito-roxo feito artesanalmente
pelas Amigas dos Roxinhos. Agradecemos
imensamente à Prefeitura de Passos Maia e todos
os envolvidos pelo grande apoio ao projeto!

Em Fevereiro, entregamos a máquina de costura
doada pelo Juliano Jahn para as Amigas dos
Roxinhos, o grupo de mulheres que participa do
projeto de geração de trabalho e renda para a
comunidade local! Com duas máquinas, elas
poderão produzir ainda mais! Agradecemos
imensamente ao Juliano pela generosidade e
apoio à todas as etapas do projeto!

I Festival dos Roxinhos Soltura

Você sabia que já tem quatro papagaios-de-peito-
roxo na fila de candidatos para a próxima soltura?
Se conseguirmos recursos suficientes, podemos
dar a liberdade para 30 roxinhos! Que ajudar?
Descubra como:
http://www.espacosilvestre.org.br/#!participe/c23j

Quer saber mais?
Visite nosso website:

www.espacosilvestre.org.br


