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Milhares e milhares de animais silvestres nascem nos quatro
cantos do Brasil. Infelizmente, a maioria já corre perigo desde
o primeiro dia de vida. Pode ser a caça implacável e predatória,
a invasão desordenada em seu habitat, o desmatamento, a poluição,
o tráfico, os atropelamentos ou outras ações provocadas pelo homem.
A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais (iucn) avalia, de tempos em tempos, os riscos
de extinção de cada espécie e as divide em categorias: pouco
preocupante, quase ameaçada, vulnerável, em perigo, em perigo
crítico, extinta na natureza e extinta. Esses dados formam a Lista
Vermelha da iucn (disponível em: www.iucnredlist.org ), e seu
objetivo é informar a urgência das medidas de conservação que
precisam ser tomadas pelos governantes, legisladores e por
todas as comunidades do mundo.
Vamos salvar nossos brasileirinhos?

PAPAGAIO-VERDADEIRO
Amanheceu
e ele aprendeu
a palavra “azul”.
Choveu
e ele entendeu
a palavra “vida”.
Anoiteceu
e ele conheceu
a palavra “estrela”.
Aprendeu a voar
quando ouviu
de seu pai
a palavra “vai”.
AMAZONA AESTIVA

Essa espécie é muito inteligente e consegue imitar
voz e sons humanos. O papagaio-verdadeiro faz
seu ninho em troncos ocos ou em buracos em
barrancos. São chocados de um a três ovinhos por
vez. Os filhotes só saem do ninho aproximadamente
sessenta dias após o nascimento. Devido ao tráfico
e à destruição de seu habitat, está em risco de
extinção em algumas regiões do país.

