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Boas notícias!!

Agora o Espaço Silvestre ganhou um Boletim
Informativo!
Ele será elaborado mensalmente e enviado por
email a todos que quiserem ficar por dentro do
que anda rolando no Espaço Silvestre!
O objetivo é divulgar informações, notícias, fotos
e eventos! Além de tornar o acesso à nossas
notícias mais prático e rápido.

Os primeiros resultados dos exames de
Salmonella spp. deram negativo! Essa é a segunda
vez que o Laboratório de Biologia Molecular e
Celular da Universidade Paulista faz os exames
voluntariamente para o projeto! Muito obrigado a
todos os envolvidos, principalmente a Profa. Dra.
Vania Carvalho pela parceria, a Suzana Maria
Bezerra e Cleide Marque Silva Santana, que
cuidam de toda a infra-estrutura do Laboratório, e
as pós-graduandas Renata Iovine e Maria Flávia
Lopes Guerra que auxiliaram com o
processamento das amostras. Ainda faltam duas
coletas para esse exame ser considerado negativo
definitivamente!!

Eu protejo o Papagaiode-peito-roxo e você?
Ficaram prontos os
adesivos
criados
voluntariamente por
Alexandre
Beck
para a campanha
"Eu
protejo
o
papagaio-de-peitoroxo".
Estes
adesivos
fazem parte do
programa
de
educação ambiental
do Projeto de Reintrodução do Papagaio-depeito-roxo
no
Parque
Nacional
das
Araucárias, SC e serão distribuídos à comunidade
do
entorno
do
Parque. A impressão dos adesivos foi financiado
pela
Fundação
Grupo
Boticário.

Papagaio no Cowparade!
Você sabia que um papagaio-do-peito-roxo foi
pintado
em
uma
das
vacas
expostas na cowparade em Florianópolis? A vaca
Cartoon patrocinada pelo colégio COC Córrego
Grande, foi pintada pelo artista e ilustrador
Alexandre Beck em homenagem a essa espécie
ameaçada de extinçao!

Fonte: Vanessa Kanaan

Mais boas notícias!!
O resultado do exame de Aspergilose
ultrassensível por método de PCR saiu e é
negativo para todos os papagaios! Além disso as
seguintes
doencas
deram negativo: Influenza tipo A, Doença de
Pacheco
(Alpha-herpervírus), Mycoplasma, Polyomavírus,
Circovírus. Mais um passo em direção à soltura!

Papagaios nos
quadrinhos
Estamos
procurando
empresas
parceiras que
queiram
apoiar
o
projeto
de
Reintrodução
dos
papagaios-depeito-roxo no
Parque
Nacional das
Araucárias,
em Santa Catarina. Os interessados poderão
colaborar financeiramente com a impressão da
história em quadrinhos que será distribuída nas
escolas do estado como parte da educação
ambiental.

Nossa meta são 10.000 exemplares!!!
Imagina que legal ter o logo da sua empresa
associado a um projeto que atua diretamente na
conservação de uma espécie ameaçada de
extinção!
Quem quiser colaborar por favor entre em
contato
conosco
pelo
email
vanessakanaan@gmail.com.
Obrigado!

Mais exames
No dia 19/03/2012 fizemos a segunda coleta de
amostras para os exames laboratoriais dos
papagaios candidatos à soltura. Além da coleta de
fezes, swabs traqueais e cloacais e pesagem de
todos os papagaios, também coletamos sangue de
alguns indivíduos. A médica veterinária Dra.
Vanessa Foletto nos auxiliou em todo o processo,
inclusive na preparação de lâminas para posterior
pesquisa de hemoparasitas.

Foto: Vanessa Kanaan

Quer saber mais?
Obrigada e até o
próximo boletim!

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