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Quer aprender mais sobre como a observação de
aves é um passo importante no Projeto de
Reintrodução do Papagaio-de-peito-roxo? Venha
assistir nossa palestra no Congresso da Avistar de
18 a 20 de Maio - São Paulo.
Para mais informações sobre o congresso:
http://www.avistarbrasil.com.br/

Diga NÃO à soltura
irresponsável

Você sabia??
Voce sabia que a população total do
papagaio-de-peito-roxo é oficialmente
estimada em mil a 2 499 aves?
Fonte:
BirdLife International 2009. Amazona
vinacea. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened
Species. Version 2011.1

Construção do viveiro
O viveiro onde os
papagaios
permanecerão
durante
a
preparação
comportamental
foi
construído
graças a
ajuda da Vanessa Kanaan, Joice Reche, Cristiane
Martin, Lloyd Martin, Sandra Tavares, Larissa
Zeggio , Franscisco Dubiela, Ligia Jahn e Luis
Formiga!! Muito obrigada pela colaboração
galera!!

Veta Dilma!
Nós também aderimos à campanha “Veta Dilma!”
contra o Código Florestal aprovado pelo Congresso
Nacional.

Exames

Doação

O exame parasitológico de fezes deu negativo
para todos os grupos de papagaios! Muito
obrigado ao Laboratório Veterinário Amigo dos
Bichos (www.amigodosbichos.com) que doou a
série de 3 exames para o projeto! Um obrigado
especial ao responsável técnico Luiz Afonso
Erthal, à bioquímica: Suselane Aléssio Erthal e à
médica veterinária: Joice Ferreira de Macedo
Zacchi pela dedicação, atenção e rapidez com
nossas amostras!!

Gostaríamos de agradecer à Ourofino pelo
kit de doações que recebemos! Muito
obrigada Ourofino!!
Mais informações: www.ourofino.com

O processo de
preparação
é
longo, mas o
objetivo final está
cada dia mais
próximo: um novo
lote de papagaiosde-peito-roxo
soltos no Parque
Nacional
das
Araucárias, SC!

Grupo de Estudos
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Nova dieta
O pinhão, semente da araucária, é um dos
alimentos consumidos pelo papagaio-de-peitoroxo na natureza. Os "roxinhos" já estão
recebendo pinhões como parte da dieta em
cativeiro em preparação para a soltura!
A coleta indiscriminada do pinhão pelo homem,
dificulta a alimentação de animais silvestres e
dispersão das sementes.

Está formado o primeiro grupo de estudos
sobre o papagaio-de-peito-roxo (Amazona
vinacea) da UFSC.
O grupo já conta com a presença de: Jairo Bauer,
Emília Vieira, Joice Reche, Cristiane Martin,
Lorena Sasaki e é coordenado pela Dra. Vanessa
Kanaan.
As reuniões ocorrem todas as segundas-feira as
18h. Interessados em participar favor entrar em
contato.

Quer saber mais?
Curta nossa página no Facebook:
www.facebook.com/espacosilvestre
Ou mande um email:
vanessakanaan@gmail.com
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