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Monitoramento 

O Luigi foi localizado no mesmo dormitório do 
mês passado. No dia 20/4, Ponte Serrada foi 
atingida por um tornado. Uma das áreas de 
maior destruição foi próximo ao local onde a 
filhote Mamalê foi resgatada e pelo menos um 
casal é avistado. Infelizmente não temos 
notícias de nenhum roxinho no momento. 

Educação Ambiental

Os alunos e professores do Centro de 
Educação Infantil Branca de Neve formam o 
mais novo grupo de protetores dos papagaios-
de-peito-roxo! 

Reabilitação

Os roxinhos em reabilitação já estão recebendo 
pinhas como parte de sua dieta. Esse é o 
primeiro contato do grupo com o pinhão, a 
semente da Araucária, que é um dos itens 
alimentares mais importantes para a espécie 
nessa época do ano. 

Esse mês realizamos atividades de educação 
ambiental em diversas comunidades de Ponte 
Serrada e Passos Maia, incluindo o CTG e a 
Comunidade Dom Carlos.

.
Vejam só quantas pinturas e 
desenhos dos papagaios-de-
peito-roxo foram enviados para o 
52 weeks Nature Painting
Challenge
(https://www.facebook.com/group
s/natureartchallenge/?fref=nf). 
Agradecemos imensamente à
Kitty Harvill e todos os 
maravilhosos artistas que 
participaram desse lindo desafio 
que conta com um novo tema 
toda semana!

Parque das Aves

A bióloga Élen
Soares é a mais 
nova integrante 
da equipe do 
Instituto Espaço 
Silvestre. 
Além de manejar 
e treinar os 
papagaios-de-
peito-roxo em 
reabilitação, Élen
nos acompanhou 
nas atividades de 
campo pela 
primeira vez 
esse mês! Bem 
vinda à família 
Élen! 

Amigas dos Roxinhos

Os produtos das 
Amigas dos Roxinhos 
estão à venda no 
Parque das Aves. 
Você pode adquirir 
aventais, camisetas 
lixeirinhas, bolsas, 

"Desde criança trabalhei na 
roça e nos dias de chuva 
aprendia artesanato com 
minha mãe. Mais tarde 
casei-me com o Valdecir. 
Tivemos uma filha especial à
qual dediquei 13 anos da 
minha vida mas nem por 
isso parei meu trabalho. 

Patrocínio

Corpo Editorial

Vanessa Tavares Kanaan
Élen Soares

Equipe

Nature Painting Challenge

Com sua partida para o céu ficou um vazio 
inexplicável. Nesse momento difícil o 
patchwork entrou na minha vida pois para 
mim ele é como terapia. Além de ocupar 
minha cabeça também me traz renda. Um 
abraço, Zulmira" 

estojinhos na sua próxima visita! Não perca a 
oportunidade de conhecer os roxinhos e ainda 
ajudar no projeto de reintrodução da espécie 
no Parque Nacional das Araucárias!


