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Monitoramento 

Esse mês reencontramos o Luigi e ele estava muito bem acompanhado de três outros
papagaios-de-peito-roxo. Acompanhamos a mudança em seu comportamento ao longo dospapagaios-de-peito-roxo. Acompanhamos a mudança em seu comportamento ao longo dos
últimos meses, que indicava um possível cuidado de filhotes no ninho. Finalmente conseguimos
visualizar todos, graças à ajuda dos moradores locais, que atuam como cidadão-cientista!

O Bocejo Contagia?

O bocejo é contagioso em humanos, chimpanzés,
lobos, cachorros e periquitos-australianos. No 39º
Congresso da Sociedade de Zoológicos e
Aquários do Brasil 2015 nós vamos contar se o
bocejo também é contagioso em papagaios-de-
peito-roxo.! Não perca!

Rede de Proteção

A primeira rede de proteção aos roxinhos foi
criada com a participação de profissionais do
Ibama, Polícia Militar, Polícia Civil, ICMBio,
Ministério Público, poderes Executivo e
Legislativo, profissionais da área de Educação
e Comunicação, Conselho Consultivo do
Parque Nacional das Araucárias,
pesquisadores e membros da comunidade..

.

Ligia Jahn

Os roxinhos em reabilitação ganharam um colar
colorido que auxilia na identificação à distância e
na adaptação ao rádio -colar que receberão para
o monitoramento após a soltura.

Novos Produtos

A pequena Mamale já ganhou mais de 100g
desde sua chegada. Ela já se alimenta sozinha
de frutos e flores penduradas em seu recinto de
quarentena.

Além de aventais e camisetas
dos roxinhos, as Amigas dos
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Reabilitação Filhote

Selos Roxinhos

Os roxinhos estão voando cada vez mais longe.
Primeiro pegaram carona nos ônibus escolares,
agora estão viajando pelo correio. Parabéns à
prefeitura de Passos Maia pela iniciativa! Todos
juntos na luta pela conservação do papagaio-
de-peito-roxo!

dos roxinhos, as Amigas dos
Roxinhos agora desenvolveram
bolsas, estojos e lixeirinhas para
carro! Confira:
http://www.espacosilvestre.org.br
/#!produtos/c12lt

As Amigas dos Roxinhos receberam a visita da
equipe do SEBRAE Chapecó. O Vilson Ghidorse
e o coordenador regional, Ênio, irão proporcionar
capacitação para as artesãs de Passos Maia.
Agradecemos imensamente ao SEBRAE.
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