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Vida Livre

Vanessa Kanaan

Vanessa Kanaan

Estamos comemoramos 9 meses de vida livre
para o segundo grupo de papagaios-de-peito-
roxo soltos que inclui a Jadi, o Zani, a Lourdes,
Bico Dourado, Sarapí, o Luigi e tantos outros!

Já os roxinhos da primeira soltura, como o Chico
Augusto e a Chica, comemoram 2 anos e meio em
vida livre!
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Ligia Jahn

Os Roxinhos Precisam de Você

O projeto de geração de renda visa criar uma
oportunidade de trabalho para as mulheres que vivem
no entorno do parque e protegem os roxinhos! Você
pode ajudar. Visite:

http://vakinha.com.br/Vaquinha.aspx?e=203409.

O dinheiro arrecadado será utilizado na compra dos
materiais necessários para o inicio da produção de
itens artesanais com o tema papagaio-de-peito-roxo e
Araucária que serão vendidos e a renda revertida
para a comunidade! Toda e qualquer quantia é bem-
vinda!
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Educação Ambiental
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Ganhamos um aliado nas atividades de educação
ambiental! As crianças ficaram bastante curiosas
com a novidade e animadas com a oportunidade
de chegar tão perto de um papagaio-de-peito-roxo,
mesmo que empalhado. Agradecemos à Ligia
Jahn, coordenadora do mantenedouro de fauna,
Refúgio das Aves, por nos emprestar o material!
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SARAPÍ

Que linda essa árvore cheia de roxinhos
coloridos pelos alunos da Escola Municipal
Rural Maria Francisca Maciel em Passos Maia,
SC.
O material foi gentilmente cedido
pela Associação Viçosense de Observadores
de Aves (AVOA).

Corpo Editorial
Vanessa Tavares Kanaan, PhD

Quer saber mais?
Curta nossa página no Facebook:

www.facebook.com/espacosilvestre

Ou mande um e-mail: vanessakanaan@gmail.com
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Esse é o LUIGI, papagaio recém-adotado

Participamos da festa Junina do Jurerê Open
Shopping nos dias 28-30/6. Além de doces,
vendemos os novos produtos dos roxinhos e
fizemos contatos importantes! Agradecemos à
organização do evento pela oportunidade!
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Festa Junina
SARAPÍ

A SARAPÍ, papagaio adotado simbolicamente
pela Escola Sarapiquá de Florianópolis, passou
pela preparação comportamental na escola antes
de ser solta no PARNA das Araucárias, 9 meses
atrás.


