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O Programa Papagaios do Brasil é uma iniciativa que reúne
inúmeras instituições e pessoas que atuam a mais de dez anos
em prol da conservação de cinco espécies de papagaios:
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva); papagaio-pretrei
(Amazona pretei); papagaio-de-peito-roxo (Amazana vinacea);
papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) e papagaio-chauá
(Amazona rhodocorytha). Todas sofrem com o desmatamento ou
fragmentação do seu hábitat e o comércio ilegal de ovos e
filhotes. Para combater tais ameaças o governo em parceria
com esse grupo elaborou um documento para proteger as cinco
espécies, bem como os locais que elas vivem, chamado de PAN
Papagaios (Plano de Ação Nacional para a Conservação dos
Papagaios), disponível no site www.icmbio.gov.br.
Saiba mais em:
www.spvs.org.br/projetos/programa-papagaios-do-brasil
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Conheça
mais
sobre o
projeto!

facebook.com/
projetopapagaioverdadeiro
www.papagaioverdadeiro.org.br
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Papagaios do Brasil

Caça-Palavras
Além do papagaio-verdadeiro, existem outras espécies que precisam de proteção, como o papagaio-chauá,
papagaio-charão, papagaio-de-cara-roxa, papagaio-de-peito-roxo e o papagaio-moleiro. Procure essas palavras
abaixo e grife!

Conheça Melhor
Agora é sua vez, amiguinh@s dos Papagaios do Brasil!
- Você sabe que papagaio tem na sua região?
- Tire uma foto ou faça um desenho
- Descubra seu nome
- Entreviste sua família, moradores antigos e seu professor.
- Procure saber o que come, onde dorme e se está bem protegido.
- Faça um desenho, uma música ou uma poesia e mande para nós!

Para saber mais sobre o projeto
papagaio-verdadeiro e outras
iniciativas de conservação
de papagaios consulte o link
www.spvs.org.br/
projetos/programa-papagaios-do-brasil

Mande no e-mail: papagaiosbrasil@spvs.org.br ou envie para o endereço:
Papagaios do Brasil. Rua Victório Viezzer, 651 – Vista Alegre - Curitiba/PR – CEP: 80810-340
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Vandir Silva

Os melhores serão publicados na face do Papagaios do Brasil!

