
Papagaio-de-peito-roxo no entorno do
PNA

Ligia Jahn e Paula Schommer
recebem Troféu Onda Verde

Monitoramento
O Serviço Social do Comércio (SESC) em Santa Catarina
promoveu a Caminhada na Natureza no Parque Nacional
das Araucárias. Vejam só que belo registro que a Jozi
Telles, fez à caminho do evento! Através da ciência cidadã
a comunidade auxilia no monitoramento dos papagaios-
de-peito-roxo soltos nessa unidade de conservação
federal.

Premios Latinoamérica Verde e Prêmio
Expressão de Ecologia
O Instituto Espaço Silvestre recebeu seu primeiro prêmio
internacional. Fomos reconhecidos como um dos 50 melhores
projetos sociais e ambientais da América Latina na categoria
Biodiversidade e Fauna. Foram analisados 1407 casos de 25
países e 513 cidades. O evento Premios Latinoamérica Verde
ocorreu entre os dias 23 e 25 de agosto no Equador.

No dia 26 de Agosto recebemos o Prêmio Expressão de
Ecologia, a maior premiação ambiental da região Sul do Brasil
reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. O troféu Onda
Verde foi recebido durante o Fórum de Gestão Sustentável
2016 em Florianópolis.
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Reunião com professores de Passos Maia

Encaminhamento de papagaios apreendidos

Exposição Fotográfica Itinerante

Por um fio

Secretaria de Educação de
Passos Maia apoia
monitoramento
Viu ou ouviu um roxinho na região do Parque
Nacional das Araucárias? Conte para seu
professor :) 
O encontro com os professores de Passos Maia
foi excelente para fortalecer os esforços de
monitoramento dos papagaios-de-peito-roxo
através da ciência cidadã.

Rumo à quinta soltura
Graças à Fundação Grupo Boticário estamos
nos preparando para a quinta soltura de
papagaios-de-peito-roxo no Parque Nacional
das Araucárias! Orgãos ambientais do sul do
Brasil que tiverem interesse podem entrar em
contato conosco para encaminhar aves
apreendidas na região.

Exposição fotográfica
itinerante
Venham conferir a exposição fotográfica
itinerante dos roxinhos na Sala Verde
Itajaí. 
Aonde? Sala Verde da Universidade do
Vale do Itajaí | Univali 
Rua Uruguai, 458 - Centro - Itajaí-SC 
Quando? Segunda a sexta-feira das
7h30min às 22h30min 
Sábado das 9h às 18h 
Por que? Para conhecer um pouco mais

sobre o projeto de reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no Parque Nacional das Araucárias. 
Quanto? GRÁTIS!

Gerando trabalho e
renda pra mulheres de
Ponte Serrada
O novo grupo de mulheres de Ponte
Serrada que participa do projeto de
geração de trabalho e renda foi
batizado de "Por um fio". O nome,
escolhido pelas integrantes, remete ao
trabalho de costura à que estão se
dedicando e à situação de ameaça do papagaio-de-peito-roxo.
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Patrocinadores
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