Zooparque Itatiba recebe
2 espécies de lêmures, sendo uma delas
exclusiva no Brasil
O parque será o único zoológico do Brasil a ter a espécie Branca e preta
Eles chegaram ao Brasil no final de novembro pelo aeroporto internacional de Guarulhos, em
São Paulo. As famílias vieram de um zoológico parceiro em Zurique, maior cidade da Suíça. Por
enquanto eles estão na quarentena, mas à partir do dia 20 de dezembro entrarão em
exposição para a alegria dos vistantes.
A ideia do Zooparque Itatiba é trabalhar a conservação das espécies ameaçadas de extinção.
Ao todo são 9 lêmures: 3 casais da espécie Lemur Catta (Cauda anelada) e 2 machos e 1 fêmea
da espécie Varecia Variegata (Branco e Preta) . O Zooparque será o único zoológico do Brasil a
ter a espécie Branca e Preta.
Eles são dóceis e vivem habitualmente nas árvores, mas também são muito ágeis no solo, onde
vão de vez em quando à procura de comida. Os lêmures também adoram saltar de árvore em
árvore. Alimentam-se de frutos, folhas e insetos e, diferentemente de outros animais, que
sempre apanham os alimentos com a boca, os lêmures adoram usar as "mãos".
O Lêmure é um primata muito especial, uma vez que existe apenas em Madagáscar e nas ilhas
Comores, no sul do continente africano. A raridade rendeu sucesso ao desenho norteamericano, que levou o nome da ilha: Madagascar.
A espécie é muito social, ou seja, anda sempre em grupo. Algumas espécies, ao cair da noite,
começam a chamar os outros membros do grupo através de grunhidos. Há outras espécies
que, para se chamarem umas às outras, esticam a cauda para cima.
E justamente por serem tão sociáveis uns com os outros, a maioria dos lêmures é amistosa e
se dá bem com as pessoas. Infelizmente, a maior parte das espécies de lêmure está ameaçada
de extinção, uma vez que as florestas onde vivem estão sendo destruídas por ação humana. E
na tentativa de conservar a genética desta espécie, o Zooparque importou esses animais que
receberão todo atendimento e tratamento necessário para que em breve possam se
reproduzir.
Zooparque Itatiba
Fundado há aproximadamente 20 anos, o Zooparque Itatiba mantêm os animais em amplos
recintos que reproduzem seu habitat natural. É o maior zoológico particular do Brasil que
além do entretenimento tem como conceitos a educação ambiental, a pesquisa e a
conservação e reprodução em cativeiro de espécies raras e ameaçadas de extinção.

Situado na Rodovia D. Pedro I, km 95,5, a poucos quilômetros da cidade de Itatiba, o
Zooparque dispõe de uma infraestrutura completa de lazer e diversão. São 2 lanchonetes, um
restaurante, estacionamento com segurança, playground, passeio a cavalo, water Ball,
zoofotos, loja de artesanato e um anfiteatro para as apresentações educacionais.

Serviço
Local: Rodovia D. Pedro I, km 95,5 – Itatiba
Horário de Funcionamento: das 9h às 17h diariamente
(11) 4487.8205 / 4487.8883
www.zooparque.com.br
facebook.com/zooparqueitatiba
Ingressos
BILHETERIA
SÁBADO, DOMINGOS E FERIADOS
ADULTOS
R$ 36,00
CRIANÇAS (de 3 a 11 anos)
R$ 18,00
MELHOR IDADE
R$ 20,00
ESTUDANTES
R$ 18,00
PROFESSORES
R$ 18,00
Assessoria de Imprensa
Liege Soldano / jornalista – MTB 41.742 / SP
liegesoldano@gmail.com
11- 99560.1871

SEGUNDA a SEXTA
R$ 30,00
R$ 15,00
R$ 18,00
R$ 15,00
R$ 15,00

