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Roxinhos em liberdade
Com a chegada da temporada
reprodutiva, os roxinhos soltos no
Parque Nacional das Araucárias
começaram a formar casais e mudar
de comportamento. Será que teremos
filhotes esse ano?

Papagaios-de-peito-roxo no PARNA Araucárias

Novela dos Roxinhos
Se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe os
episódios semanais da novela dos roxinhos. Cada história
foi criada, narrada e ilustrada pela crianças que vivem no
entorno do Parque Nacional das Araucárias!!

Exposição
fotográfica na
UFSC
A exposição fotográfica
itinerante 'De volta à
floresta' do Instituto Espaço
Silvestre está na
Universidade Federal de

Santa Catarina até
31/12/2017. A entrada é
gratuita!
Venha conhecer a história
dos roxinhos na Biblioteca
Central do Campus
Universitário Reitor João
David Ferreira Lima,
Acesso Trindade, s/n Carvoeira, Florianópolis SC.

Vencemos o Prêmio Fritz
Müller
A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) divulgou
no 25/9, as 13 instituições públicas e privadas
ganhadoras da 19ª edição do Prêmio Fritz Müller.
Neste ano, 70 organizações inscreveram cases
para participar do prêmio destinado a quem
possui iniciativas de cuidados com o meio
ambiente, além do que determina a legislação ambiental. O Instituto Espaço Silvestre é vencedor
do troféu na categoria Instituto de Pesquisa.Saiba mais em nosso blog.

Conselheiros do Parque
Nacional das Araucárias
Na sexta-feira, dia 15/09, o Parque Nacional das
Araucárias deu posse aos novos membros do seu
Conselho Consultivo, durante a sua XIX
Assembleia Ordinária. O Instituto Espaço Silvestre
foi representado por Ligia Jahn, presidente da ONG
e conselheira suplente do Parque.

Ligia Jahn e Juliano Oliveira, chefe do Parque
Nacional das Araucárias

Compartilhando conhecimento

O Instituto Espaço Silvestre compartilhou a experiência sobre a
produção do guia de atividades educativas durante o X Fórum
Brasileiro de Educação Ambiental e o IV Encontro Catarinense de
Educação Ambiental, em Balneário Camboriú, SC. Confira o
trabalho e baixe gratuitamente o Guia de Atividades Educativas.
Recentemente o projeto também fez parte de um estudo global
que mostra que infelizmente o tráfico ilegal é a maior ameaça aos
papagaios da América tropical. O estudo intitulado “Current
threats faced by Neotropical parrot populations” foi publicado na
revista Biological Conservation e pode ser acessado aqui.

Patrocinadores
Nosso trabalho só é possível graças aos patrocinadores e parceiros. Você também pode
contribuir fazendo sua doação de apenas vinte reais mensais. Ou ainda, pode doar sem gastar
nenhum centavo, utilizando o aplicativo Pólen.
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