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Exames
Um dos resultados mais esperados chegou:

negativo para chlamydophila psittaci!!!!

Além disso obtivemos também resultado

negativo para Avipoxvírus, Coronavirus,

Pneumovírus aviário e Paramixovirus!!

Os hemogramas e bioquímicas séricas

também já chegaram, assim como o resultado

do esfregaço de fezes corado pelo método

Dia 15 de

maio fizemos

a última

coleta para

os exames

laboratoriais.

Gostaríamos

Últimos exames

Palestra AVISTAR

O Espaço Silvestre - Instituto Carijós esteve

no Congresso do Avistar no Parque Villa-

Lobos em São Paulo!

No dia 19 de maio a Dra Vanessa T. Kanaan

palestrou sobre Reintrodução do Papagaio-

de-peito-roxo no Parque Nacional das

Araucárias, SC.
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do esfregaço de fezes corado pelo método

gram.

Estamos cada vez mais próximo das soltura!

Palestra na UFSC
Dia 23 de maio, no Centro de Ciências

Agrárias da UFSC, a mestranda Joice Reche,

membros da equipe do Espaço Silvestre

apresentou um seminário sobre soltura de

animais silvestres, utilizando como exemplo o

Projeto de Reintrodução do Papagaio-de-

peito-roxo!!

Gostaríamos

de agradecer

especialmen

te ao

veterinário

Leandro
Bonfogo
Coelho pelo

auxilio e à

veterinária Vanessa Foletto, que demonstrou

mais uma vez muita competência ao realizar

seu trabalho!!
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Nova parceria
A Escola Sarapiquá é parceira do Espaço

Silvestre - Instituto Carijós, no projeto de

conservação do Papagaio-de-peito-roxo.

A Escola sedia o viveiro onde está sendo

feita a preparação comportamental dos

papagaios. Apenas membros da equipe têm

acesso aos animais e ao viveiro, que está em

um local isolado próximo à mata e a um

riacho .

De acordo com a coordenadora pedagógica

“esta é uma das ações na qual a Escola pode

contribuir para o cuidado ambiental e a

conservação dessa espécie presente na Mata

Atlântica.

Um privilégio que nossos alunos poderão

conhecer e acompanhar esse projeto!”

Colaboração em 
Reportagem

Confira a reportagem publicada dia 19 de

maio no Noticias do Dia com a colaboração

do Espaço Silvestre - Instituto Carijós sobre

corujas em Florianópolis e o Projeto de

Reintrodução do Papagaio-de-peito-roxo no

PARNA Araucárias, SC.

A materia pode ser acessada no seguinte

endereço eletrônico:

http://www.ndonline.com.br/florianopolis/n

oticias/28655-simpaticas-vizinhas-simbolos-

da-sabedoria-corujas-sao-ferozes-na-hora-de-

proteger-a-prole.html

Preparação comportamental

Os papagaios estão em um único grupo para

a preparação comportamental (eram 6

grupos durante os exames clínicos e

laboratoriais). A convivência em um único

grupo para a preparação comportamental

Corpo Editorial

Júlia Ferrúa dos Santos

Vanessa Tavares Kanaan

Quer saber mais?

Curta nossa página no Facebook: 

www.facebook.com/espacosilvestre

Ou mande um email: 

vanessakanaan@gmail.com

Participe!

grupo para a preparação comportamental

tem sido tranquila e estamos observando

muitos comportamentos afiliativos!
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