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Esse mês o
.
programa de
educação
ambiental
atendeu
as
comunidades
de Rio do
Mato e Granja
Berté, Ponte
Serrada, SC.
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Os roxinhos
estão
na
capa
de
todas
as
apostilas das
escolas
públicas do
município de
Passos Maia,
Foto de
Vanessa Kanaan
SC.

Arara-azul-de-lear
No mês passado o Sr. Agenor e
sua esposa receberam uma das
máquinas
fotográficas
doadas
pela SAVE Brasil e Panasonic
Brasil para tentar registrar os
papagaios-de-peito-roxo.
Eles
conseguiram tirar essa foto do
Luigi! Esse é o primeiro registro
dos roxinhos feito pela comunidade
Foto de por
Vanessa
Kanaan
com o material doado
nossos
parceiros! A espécie que se
extinguiu no local devido à retirada
ilegal da natureza, hoje é celebrada
e fotografada! Parabéns ao casal,
verdadeiros cidadãos-cientistas!

Terceira Soltura

O trabalho com os roxinhos estão ajudando
outras espécies! Entre 11 e 15 de Agosto,
participamos da reunião do Programa de
Cativeiro
da
Arara-Azul-de-Lear
(Anodorhynchus leari) do CEMAVE em
Jeremoabo/BA. A espécie habita a Caatinga
e tem como principal item alimentar é o côco
da palmeira licuri (Syagrus coronata).
Encontra-se atualmente criticamente em
perigo de extinção.

Parceria

.

Começou a preparação para a
terceira soltura de papagaios-depeito-roxo no Parque Nacional das
Araucárias!
Você sabia que muitos roxinhos
não
podem
participar
da
Jahn
reabilitação para retorno àLigia
natureza
por causa de lesões nas asas
causadas por seus cuidadores?
Essas aves são apreendidas com
penas
cortadas
e
asas
parcialmente amputadas para que
não voem e fiquem próximos de
seus "donos“.

Cidadão Cientista

A Maria e seu marido Beto 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, fornecendo
informações importantes sobre os roxinhos e
servindo como ponto de apoio na comunidade
de Santo Antônio, Passos Maia.

Patrocínio
Ganhamos um novo e importante parceiro!! A
Nossa Rádio está na luta pela conservação
do
papagaio-de-peito-roxo!
Muitas
mensagens dos roxinhos já estão no ar para
28 municípios de Santa Catarina e 4 do
Paraná, com um público de mais de 500 mil
habitantes!
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