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MonitoramentoMonitoramento

Está cada vez mais difícil identificar os papagaios-de-peito-roxo durante o monitoramento. Esse mês,
conseguimos visualizar o Luigi e mais um roxinho. Porém, o número de relatos de avistamento
realizados pelo comunidade nunca foi tão grande em tantas áreas do Parque Nacional e seu entorno!
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Ligia Jahn

O Seu Daniel e sua família já avistaram 2 bandos
de papagaios-de-peito-roxo: um casal e outro de 2
aves. Em visita à área relatada por ele, foi
possível visualizar um roxinho voando e marcar a
localização inédita.

Graças à nossa parceira SAVE Brasil e a
Panasonic, os roxinhos começaram o ano com a
pata direita!! Agora temos 5 novas câmeras que
serão distribuídas para membros da comunidade e
ajudarão no monitoramento dos papagaios-de-
peito-roxo!
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Portal Transparência

Devido as férias, em Dezembro nossas atividades
de educação ambiental foram direcionadas
somente às visitas das residências do entorno no
Parque Nacional das Araucárias, SC. Muitas
vezes aprendemos mais do que ensinamos.

Exposição Fotográfica

Aniversário da Primeira Soltura

Esse mês comemoramos o aniversário de três
anos da primeira soltura de 13 roxinhos, incluindo o
Chico Augusto e a Chica! Confira a matéria e o
álbum de fotos no G1 SC sobre essa data
importante para os roxinhos: http://glo.bo/19YozmR

Educação Ambiental

O Espaço
Silvestre-

Corpo Editorial
Vanessa Tavares Kanaan, PhD

Quer saber mais?

Visite nosso website:
www.espacosilvestre.org.br

As comemorações do aniversário do município de
Passos Maia contou com a primeira exposição
fotográfica do projeto de reintrodução do papagaio-
de-peito-roxo no Parque Nacional das Araucárias,
SC! Saiba mais no Portal do Oeste:
http://oestemais.com.br/arquivos_internos/index.ph
p?abrir=noticias&acao=conteudo&cat=24&id=4700

Esse espaço visa ampliar a comunicação das
ONGs com a sociedade, de forma a promover seu
desenvolvimento institucional e aumentar a
visibilidade e a credibilidade dessas organizações.
A participação de ONGs no Portal indica o seu
compromisso com a transparência!

Silvestre-
Instituto
Carijós agora
está no Portal
Transparência.

Prêmio FATMA 

A jornalista Luíza Fregapani
recebeu menção honrosa pela
matéria "Papagaio-de-peito-
roxo e Araucárias são
preservados em parque no
Oeste“ (http://glo.bo/1e6huU6)
nas categorias internet regional
e estadual do Prêmio FATMA
de Jornalismo Ambiental. Na
edição de 2013, o prêmio
contou com 116 reportagens
inscritas por profissionais de
todo o estado. Parabéns Luiza!


