
 AMOR DE MÃE

Estava indo para casa, quando
avistei um ninho com filhotes.

 
Um lindo ato de amor: a Sabiá
alimentando os filhotes com

amora. Um filhote de Sabiá e um
filhote de Chupim, adotado.

Dario Augusto Banzatto - 59 anos



A NATUREZA ESTÁ EM VOCÊ

          Comecei a me interessar pela atividade de observação de
aves um pouco antes do início da Pandemia de Covid-19, durante
uma viagem que fiz com a minha família. Mal sabia eu que essa
seria a minha última viagem antes da chegada do novo
coronavírus ao Brasil e que a observação da natureza seria tão
importante para que pudesse vivenciar esse período com mais
tranquilidade e alegria. 
            Passei a fazer observações no meu bairro juntamente
com meu pai que é engenheiro florestal. Minha casa fica no
Jardim Brasília e a janela do meu quarto está voltada para o
Parque Santa Cecília. No início fizemos um comedouro e
atraímos muitas aves para perto da minha janela, o que me
rendeu bons momentos e belas fotos. Depois passamos a
caminhar pelo parque e pela mata atras da minha casa,
chegamos a registrar mais de 100 espécies de aves e nos
deparamos com outros animais curiosos como o gambazinho que
fotografei e escolhi para representar nesse concurso a fauna que
nos cerca e que pode nos passar desapercebida se não
buscarmos o contato com a natureza.

Guilherme Guimarães Lopes - 14 anos



HORA DO LANCHE

         Vizinho ao nosso quintal, na região central
de Piracicaba, há um grande abacateiro, que tem
atraído muitos pássaros, onde passam o dia
comendo e cantando. E numa tarde fria de
inverno, ouvi um canto diferente, seguido de
certo alvoroço: um tucano (Ramphastos toco),
estava na área, belíssimo e majestoso!
Rapidamente peguei minha câmera, comecei os
cliques, e com a luz em perfeita sincronia, o
resultado foi uma sequência fotográfica de
encher os olhos!

Haroldo E. Victor - 52 anos



OLHA O PASSARINHO !

         O Parque da Rua do Porto em Piracicaba abriga uma variedade
de animais silvestres dentre eles a coruja-buraqueira (Athene
cunicularia), que ali tem um lugar especial para viver e procriar as
margens do lago. 
         Uma dessas gerações são os queridos filhotes, aqui os chamo
de Pedrinho e Pedrita, filhos da matriarca Tuta, assim batizada pelo
Sr. Francisco, zelador do parque e cuidador das pequenas aves. 
         Ao me aproximar para fotografa-las, como habitualmente faço,
em minhas caminhadas matinais, prontamente elas tomam a postura
para a foto....adoram ser fotografadas, mas são crianças ainda. 
 Pedrita assume uma postura ereta, fixando seu olhar na lente,
Pedrinho como todo moleque faceiro nesta hora, adora fazer
micagens, caras e bocas, e fica a imitar os gesto do fotografo que
busca a melhor posição para o retrato, não tem jeito, ele insiste em me
imitar e arregala seus olhos, provocando a expressão de
desaprovação de sua irmãzinha..... Olha o Passarinho!!!!
          E assim ficou a foto....

Helder Prado - 61 anos



PAUSA PARA O DESCANSO

Com toda a agitação de uma vida
na natureza selvagem, este louva-
deus permitiu-se uma pausa para

descansar e aproveitou para acabar
de secar o orvalho da manhã

nublada daquele dia.

João Paulo Alcantara Santos - 30 anos



UM PREDADOR ENTRE AS
FLORES

   Carcará (Caracara plancus), famoso predador,
da família dos falcões, tem um bom porte, mede
60cm entre a cabeça e a cauda e tem até música
com seu nome “Carcará, pega, mata e come”. 
     Mas em  Piracicaba eu o encontrei aposentado,
caminhando tranquilamente pela praça,
aproveitando a sombra do Ipê florido. 
   Foi simpático, me deixou chegar perto para
fotografar e fez até poses.

Josimara Elisa Diogo - 39 anos



       Vida é parceria. E parceria é cumplicidade. 
   Em tempos onde precisamos nos isolar, a
divisão de dilemas e angústias precisa estar
acompanhada de uma mescla que beira o
espelhamento. De cumplicidade. Ver-se no outro é
respeitar-se. Respeitar a vida.
    E foi essa cumplicidade que registrei às
margens de um alagado rio Tietê, no limites do
município de Piracicaba. Um casal de irerê
(Dendrocygna viduata) em poética comunhão. 

CUMPLICIDADE

Juliana Maria de Carvalho Ramos - 39 anos

https://www.wikiaves.com.br/irere


        Quando descobri sobre este concurso da Prefeitura fiquei muito
entusiasmada, pois percebi que seria a minha oportunidade de expressar
o quanto eu comecei a me interessar por pássaros nesses últimos
tempos. No entanto, mesmo com tantos animais bonitos em nossa
fauna, não pude deixar de registrar um dos pássaros mais tradicionais da
cidade, a andorinha, que fez com que eu começasse a apreciar cada vez
mais os pássaros. 
        Meu interesse se iniciou junto da quarentena, pois com as aulas
online em minha casa, comecei a perceber que todos os dias em um
certo período da manhã, vinham algumas andorinhas tomarem sol no
telhado perto da janela de meu quarto. Portanto, decidi dedicar alguns
minutos de minhas manhãs para observar o comportamento e
características desses pássaros que me fazem companhia todas as
manhãs. Logo, percebi que as andorinhas adoram voar, mas também
amam ficar em lugares altos como fios e telhados, apresentam um
gracioso canto, tem penas brancas e preto azulados, tem porte pequeno,
nunca estão sozinhas, não dispensam um solzinho, são ótimas
companhias e trazem alegria por onde passam. 

COMPANHIA DE MANHÃ

Maria Eduarda Azevedo Ferraz Dellias - 17 anos



       Nos galhos das árvores, vivo a resistir, 
       Nos galhos das árvores, vivo por insistir...
   Minha teimosia é acreditar que a humanidade vai se
encontrar!!
     E isto vai acontecer, no dia em que ela perceber, que o
maior tesouro pode estar, em algo além do que se pode
comprar !!
     A natureza é nossa maior riqueza!! Algo que sente sem
tocar, que é belo sem se exaltar, mas traz vida a qualquer
lugar!!
       Não se esqueça de agradecer, mas o que vai fazer valer é
o quanto antes aprender, que toda vida devemos sempre
preservar!!!

NOS GALHOS DAS ÁRVORES

Micaele Bariotto - 40 anos, representando vários
profissionais da Escola Municipal Bruna Ferreira da
Silva (Alvorada). Foram registradas várias fotos e essa
foi a escolhida por todos, sendo esse relato  realizado
em conjunto pela equipe



   Toda primavera no sítio dos meus pais é uma imersão
de cores e cheiros. Saíras, pipiras e tucanos, como o
simpático tucano da foto (um tucanuçu - Ramphastos
toco) visitam os pés de mamão – mesmo em um outono
- e se esbaldam. Um banquete comunitário, onde um
abre, o outro come a polpa, o outro se delicia
carregando as sementes e perpetuando a vida. Cores se
mesclam e fica difícil definir qual é a mais bela. 
   Fato é que todas elas juntas retratam a vida.

CORES E VIDA

Pedro Henrique Ramos - 39 anos



   A foto do nosso visitante Léo foi tirada na E.M. Profª Diva
Araújo de Lemos, bairro Vila Rezende. 
    Foi numa manhã ensolarada, no dia 03/05/2021, que nossas
crianças receberam pela primeira vez a visita desse tucano
simpático, que passeou pela escola, pousou no chão, bem
próximo das crianças, e comeu frutas dadas diretamente em
seu enorme bico. 
    Conhecido nos bairros Vila Rezende e Algodoal, o tucano
Léo se tornou visitante rotineiro da escola, vindo de vez em
quando para trazer euforia e suscitar a curiosidade dos
pequenos, sobre seus hábitos alimentares, sua coloração e
penugem exótica, e seus barulhos diferentes. 
    Que as portas das nossas escolas estejam sempre abertas
para receber esses amigos da natureza!

VISITA PEDAGÓGICA DO
TUCANO LÉO

Renan Romero de Campos



 Quando você está num dia muito
atarefado, com milhares de questões para
resolver, vem a natureza e mostra toda a
sua beleza em algo tão singelo quanto um
pássaro que pousa no vidro do carro
enquanto o trânsito está parado. 
   Após pesquisa na internet verifiquei que
o animal se tratava de uma fêmea da
espécie Dacnis cayana, nome popular Saí
azul.

SAÍ AZUL FÊMEA

Rodrigo de Paiva Gonçalves - 40 anos



     Seu nome científico em latim é Anas versicolor
e quer dizer "pato de várias cores". Trata-se de
uma marreca que faz movimentos migratórios
fugindo dos rigores do inverno no sul do Brasil,
região onde ela cria seus filhotes. O Tanquã é um
lugar onde podemos encontrar essa marreca com
alguma facilidade. É muito arisca, alça vôo por
qualquer motivo, sendo difícil conseguir uma foto
dela assim parada, devo isso a toda perícia do
barqueiro Ivanildo, do Tanquã, que conseguiu essa
aproximação para que eu pudesse fazer a foto.

MARRECA CRI CRI

Ubaldo Bergamim Filho - 64 anos


