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Prêmio Nacional de
Biodiversidade
Os Roxinhos ficaram entre os 3
primeiros colocados na categoria
Sociedade Civil, na segunda
edição do Prêmio Nacional de
Biodiversidade. Foi uma honra
receber este reconhecimento, e
nos classificar entre tantos projetos
importantes para a conservação no
Brasil. Confira as fotos do evento.

Nossa diretora técnica, Dra. Vanessa Kanaan, e o ministro do
Meio Ambiente, Sarney Filho, apoiando o Roxinho!

Soltura 2017
No momento, 34
papagaios-de-peito-roxo
passam pelo processo de
reabilitação. Aqueles que
atenderem aos critérios
físicos, sanitários,
genéticos e
comportamentais serão
transferidos para o viveiro
de ambientação na
Unidade de Conservação.
Depois de algumas
reformas, o viveiro já está
pronto para receber os
roxinhos para a quinta
soltura no Parque
Nacional das Araucárias!
Você pode ler mais sobre
este projeto em nosso
website.

Equipe de voluntários do mês de maio nos auxiliando na estruturação do
viveiro, em meio à floresta. Venha voluntariar com a gente!

Exposição fotográfica em
Florianópolis, SC
A exposição fotográfica "De volta à
floresta" está em exibição no Parque
Municipal Lagoa do Peri até o dia 20 de
junho. A entrada é gratuita. Acesse nosso
blog para mais informações.

Avistar 2017
Entre os dias 19 e 21 de
maio, o Instituto Butantan
promoveu a maior feira de
observadores de aves do
país: o Avistar Brasil. O
Instituto Espaço Silvestre e
as Amigas dos Roxinhos
receberam os visitantes
em um estande aonde
estavam à venda os
produtos artesanais do
projeto de geração de
renda. Os interessados
puderam participar de uma
palestra, também
disponível online. Confira
as fotos do evento.

Bem-vinda Dra. Claudia Niemeyer
Esse mês a equipe do Instituto Espaço Silvestre ganhou uma nova
aliada. A Dra Claudia é doutora em virologia emergente,
especialista em Gestão Ambiental, Médica Veterinária e Pedagoga.
Ela se uniu ao nosso bando na luta pela proteção do papagaio-depeito-roxo.

Dra. Claudia Niemeyer
durante o monitoramento de
papagaios-de-peito-roxo

Parceria com a Parrot Wildlife
Foundation
A Parrot Wildlife Foundation e o Instituto Espaço Silvestre
uniram forças para proteger o papagaio-de-peito-roxo.
Esta organização, baseada na França, tem como objetivo
garantir a conservação e a reprodução das espécies
ameaçadas de psitacídeos. Esta parceria está nos
ajudando na reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no
Parque Nacional das Araucárias, onde estava extinto.

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.

Acesse todos os boletins informativos
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