
Atividades educativas em
propriedades rurais

Registro feito pela Suzete, cidadã cientista

Estamos comemorando 6 anos de
projeto!
Foi em Setembro de 2010 que surgiu a ideia de devolver à
natureza papagaios-de-peito-roxo vítimas do tráfico. Desde
então já reabilitamos, soltamos e monitoramos mais de 80
roxinhos,educamos cerca de 1 milhão de pessoas pelo
mundo e aumentamos em 62% a renda de mulheres que
vivem no entorno do Parque Nacional das Araucárias.
Parabéns e muito obrigado à todos que fizeram parte dessa
história!

Monitoramento
A Suzete fez esse belo registro de um papagaio-
de-peito-roxo se alimentando no entorno do
Parque Nacional das Araucárias. Com o final da
temporada do pinhão e chegada da época
reprodutiva, os papagaios-de-peito-roxo exploram
novas regiões e assim temos o primeiro registro
nessa área. A participação dos moradores locais
no monitoramento dos roxinhos através da ciência
cidadã é essencial para o sucesso do projeto!
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Cachoeira em Passos Maia

Faça a entrega voluntária

Apresentação na I International Bird
Convention

Depoimento
Nossa viagem à campo contou com a presença de 3 biólogos
muito especiais. De acordo com Gabriela Favoretto
"Participamos das reuniões com os projetos de geração de
renda de Passos Maia (Amigas dos Roxinhos) e de Ponte
Serrada (Por um fio), onde acompanhamos parte do processo
de criação dos produtos vendidos e percebemos a forma como
essa iniciativa associada à educação ambiental tem
transformado a vida da população do entorno do parque.
Durante os monitoramentos conhecemos lindos cenários que
incluem cachoeiras, araucárias, pôr do sol e uma rica avifauna,
incluindo (por sorte) mais um roxinho, o famoso Roxito,
adotado simbolicamente pela Fundação Grupo Boticário."

Tem um papagaio-de-peito-
roxo ilegal?
A retirada de papagaios da natureza é uma de
suas principais ameaças. Você tem um
papagaio-de-peito-roxo ilegal? Conhece
alguém nessa situação? Faça a entrega
voluntária, sem penalidade legal. Nós
podemos ajudar! Entre em contato:

I International Bird Convention
Participamos do I International Bird Convention
realizado pelo Amazonas Park na Grécia. A Dra.
Vanessa Tavares Kanaan fez uma apresentação
sobre a biodiversidade protegida pelo Parque
Nacional das Araucárias e outra sobre o projeto de
reintrodução do papagaio-de-peito-roxo nessa
unidade de conservação. Agradecemos
imensamente ao chefe do Parque Nacional das
Araucárias, Juliano Oliveira, pela confiança, ao
Patricio Do Nascimento pelo convite e
parabenizamos todos os organizadores pelo evento
impecável.
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Chaveiros de ararinha-azul e
arara-azul-de-lear

Sandra Ghisleni recebe certificado de cidadã
cientista

Tem novidade no ar!
Você sabia que o Instituto Espaço Silvestre participa do programa
de cativeiro da ararinha-azul e arara-azul-de-lear, coordenado
pelo ICMBio? Os conhecimentos adquiridos com os roxinhos
estão sendo aplicados em projetos de conservação dessas
espécies ameaçadas a também ajudando a gerar renda para a
comunidade. Encomende agora mesmo seu chaveiro feito
artesanalmente pelas Amigas dos Roxinhos.

Cidadã Cientista
A Sandra Mara Ghisleni se dedica à proteção do
papagaio-de-peito-roxo através da sua
participação ativa no projeto de geração de renda
para mulheres do CTG de Ponte Serrada e
monitoramento dos roxinhos soltos no Parque
Nacional das Araucárias. Esse mês foi
reconhecida como cidadã cientista pelo Instituto
Espaço Silvestre. Parabenizamos e agradecemos
a Sandra por toda sua contribuição!

Patrocinadores
Nosso trabalho só é possível graças à patrocinadores e parceiros. Você também pode contribuir
fazendo sua doação de apenas vinte reais mensais.

Acesse todos os boletins informativos
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