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Monitoramento
Em junho os termômetros registraram -2.9
C em Ponte Serrada e os roxinhos
parecem não se incomodar muito com o
frio! Reencontramos o Roxito, adotado
simbolicamente pela Fundação Grupo o
Boticário, o Juca e a Lala, adotados pelo
Sr. Edmir Guimaraes, e outros roxinhos
não identificados. Acompanhe o dia-a-dia
do projeto no facebook, instagram e twitter.

Papagaio-de-peito-roxo no PNA

O que ararinhas e roxinhos têm
em comum?
O Instituto Espaço Silvestre esteve na Fazenda
Cachoeira, um dos criadouros do Programa de
Cativeiro da ararinha-azul e da arara-azul-de-lear. A
visita da Dra Vanessa Tavares Kanaan, especialista
em comportamento dos programas, teve como objetivo
desenvolver os protocolos comportamentais para as
espécies, que futuramente serão reintroduzidas na
Ararinha-azul na Fazenda Cachoeira
natureza. Agradecemos imensamente à toda a equipe
da Fazenda Cachoeira pela oportunidade e parceria!
O conhecimento adquirido com os roxinhos estão ajudando outras espécies!

Venha fazer parte de nossa
equipe!
O Instituto Espaço Silvestre está procurando
por um técnico de campo para o projeto de
Reintrodução do Papagaio-de-peito-roxo no
Parque Nacional das Araucárias, SC.
Confira o edital, se inscreva ou compartilhe!

Roxinhos geram renda para
mulheres
O projeto de geração de trabalho e renda para
mulheres já aumentou a renda média das
participantes de Passos Maia em 62 %. Um
novo grupo de 11 mulheres está em formação
em Ponte Serrada. Os papagaios-de-peitoroxo em vida livre estão trazendo
desenvolvimento socioeconômico para a
região do Parque Nacional das Araucárias.

Mulheres de Ponte Serrada em curso de
capacitação

Zoológicos recebem
roxinhos
Dois grupos de papagaios-de-peitoroxo que não puderam ser soltos foram
encaminhados para o Zoológico da
Santur e o Gramado Zoo. Em seu novo
lar os roxinhos poderão encantar e
educar os visitantes para nos ajudar em
sua proteção e quem sabe um dia
Foto: Gramado Zoo

participarão de um programa de
cativeiro dessa espécie ameaçada!

Tem ou encontrou um
animal silvestre?
Você tem um animal silvestre ilegal
em cativeiro ou encontrou um que
precisa de ajuda? Veja aqui como e
onde fazer a entrega voluntária, sem
penalidade legal.

Faça a entrega voluntária
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