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Esse mês comemoramos 1 ano de soltura de 30
roxinhos!
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Educação Ambiental

Com a chegada do período reprodutivo,que vai de
Agosto à Janeiro, já observamos a mudança de
comportamento dos casais monitorados.

Recrutamos quatro novos grupos de protetores
dos roxinhos: alunos do Centro de Educação
Infantil Pequeno Cidadão em Ponte Serrada, da
Escola Galeazzo Paganelli em Campina da
Alegria e Escola Duque de Caxias em Passos
Maia, SC.
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Prêmio Expressão de Ecologia

Chico Augusto

Algumas propriedades no entorno do Parque
Nacional das Araucárias estão na rota dos
roxinhos. Os moradores nos ajudam à monitorá-
los através do relato de avistamentos ou
fotografia, porém nem todos têm esse
equipamento. Se você possui câmeras, cartões
de memória ou binóculos que quiser doar, entre
em contato conosco!

O Espaço Silvestre - Instituto Carijós recebeu o
troféu Onda Verde, por ter conquistado o 20º
Prêmio Expressão de Ecologia, na categoria
Conservação da Vida Silvestre com o projeto de
reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no Parque
Nacional das Araucárias, SC. Dividimos esse
prêmio com todos que de alguma maneira
colaboraram para que 43 roxinhos voltassem à
natureza mudando o seu ambiente e as
comunidades locais!

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

Parcerias

O Chico Augusto foi solto em Janeiro de 2011,
com outros 12 roxinhos. Depois de passar um
tempo sozinho, ele encontrou uma
companheira: Chica. Seu primeiro nome, Chico,
foi escolhido pelos alunos da Escola Zumbi dos
Palmares em Passos Maia, SC. Seu segundo
nome, Augusto, foi dado por Milena Moojen,
que o adotou simbolicamente e torce
diariamente para que o casal lhe dê “netinhos”.
Esperamos por Chiquinhos e Chiquinhas! ☺

Chico Augusto

O Espaço Silvestre- Instituto Carijós firmou
parceria institucional com a SAVE Brasil, afiliada
da BirdLife Internacional.


