
Quarta soltura de papagaios-de-peito-roxo

Soltura

O Dia Mundial da Vida
Selvagem (3/3) foi comemorado
de maneira muito especial. O
Instituto Espaço Silvestre
recebeu a visita do Ministério do
Meio Ambiente e ICMBio para
celebrar com a soltura de 7
papagaios-de-peito-roxo no
Parque Nacional das Araucárias!
Confira na reportagem da TV

NBR.

http://www.espacosilvestre.org.br
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=1466
http://www.espacosilvestre.org.br
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=1466
http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/6904-papagaios-de-peito-roxo-sao-soltos-no-parque-nacional-das-araucarias.html
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parque-nacional-das-araucarias/cfxf
http://goo.gl/5wVMcp


Boas-vindas aos papagaios-de-peito-roxo

Back to the Wild

Patricia Serafini no Congresso da SZB

Festa de Boas-
vindas

Para comemorar a
chegada dos roxinhos
e o Dia Mundial da
Vida Selvagem foram
realizados eventos em
Ponte Serrada e
Passos Maia. Entrega
de materiais
educativos, blitz e concurso de desenhos fizeram parte da programação elaborada
pela Via Sul Personalizados, Amigas dos Roxinhos, 100.7 FM - A Nossa Rádio,
Prefeitura de Passos Maia,Protetores Ambientais e Parque Nacional das
Araucárias. Obrigada e parabéns à todos os envolvidos! Saiba mais na matéria do
Oeste Mais.

Roxinhos na Australia

Os Roxinhos continuam voando cada
vez mais longe e chegaram na
Austrália!!!! Confiram a matéria
publicada esse mês na Aviarylife
Magazine "Words on Birds".

Congresso da SZB

Dra. Patricia Pereira Serafini apresentou o
projeto de Reintrodução do Papagaio-de-peito-
roxo durante o 40º Congresso da Sociedade de
Zoológicos e Aquários do Brasil . Na ocasião foi
lançada a campanha Ano do Papagaio que
alerta para a situação de algumas espécies
ameaçadas de extinção, como os roxinhos.

http://www.oestemais.com.br/portal/noticia/2016/03/eventos-celebram-quarta-soltura-do-papagaio-de-peito-roxo-e-dia-mundial-da-vida-selvagem/
http://www.viasulpersonalizados.com.br/
http://nossaradio.net.br/passosmaia/
http://www.passosmaia.sc.gov.br
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parque-nacional-das-araucarias/cfxf
http://www.oestemais.com.br/portal/noticia/2016/03/eventos-celebram-quarta-soltura-do-papagaio-de-peito-roxo-e-dia-mundial-da-vida-selvagem/
http://www.aviarylife.com.au/
http://www.aviarylife.com.au/
http://www.40congressoszb.com.br/sobre
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/campanha-ano-do-papagaio-e-lancada-no-encerramento-do-congresso-de-zoologicos/


Chaveiro dos papagaios

Lelé

Festival do Papagaio-de-peito-roxo e
Papagaio-charão

O festival do papagaio-de-peito-roxo e papagaio-
charão ocorrerá entre os dias 21 a 24 de abril, em
Urupema/SC. A presidente do Instituto Espaço
Silvestre, Ligia Jahn, ministrará a palestra Somos
todos responsáveis. Os chaveiros de papagaios feitos
artesanalmente pelas Amigas dos Roxinhos também
estarão disponíveis.

Lelé

Essa é uma das fêmeas de
papagaio-de-peito-roxo soltas
em junho de 2015. Ela foi
adotada simbolicamente pelo
Renaldo Manoel da Costa e
batizada como Lelé!

Patrocinadores
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