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Ano novo, vida nova!!!
Desde o inicio do projeto em 2010, essa é a primeira vez que
instalamos caixas-ninho nos viveiros de reabilitação. O resultado
até agora não poderia ser melhor!! Os roxinhos que eram
mantidos ilegalmente, já formaram casais e botaram os primeiros
ovos.
Tem um papagaio-de-peito-roxo ilegal? Veja como fazer a
entrega voluntária, sem penalidade legal.

Exames veterinários
A preparação para voltar à natureza não é fácil. Os
papagaios-de-peito-roxo passaram por um check up onde
foram medidos, pesados e até doaram sangue, fezes e
penas. Tudo isso para verificarmos se estão saudáveis e
não colocarmos nenhum outro animal em risco no Parque
Nacional das Araucárias.
Agradecemos imensamente aos veterinários voluntários
Patricia Pereira Serafini e Danilo Kluyber por cuidarem com
tanto carinho e profissionalismo dos roxinhos.

Chegada dos roxinhos de São Paulo
Devido às análises genéticas inéditas lideradas pela Dra.
Flavia Presti, nós pudemos receber pela primeira vez
papagaios-de-peito-roxo do estado de São Paulo para a
reabilitação.
Os 7 roxinhos chegaram ao Instituto Espaço Silvestre
graças à dezenas de voluntários e diversas instituições
parceiras que se dedicaram por meses para que eles
pudessem ter uma chance de viver na natureza.
Agradecemos imensamente à toda equipe do CRAS da
Univap, Bosque / Zoológico - Ribeirão Preto/SP, Cetas do
Parque Ecológico do Tietê, Cemacas, SVMA - Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente, Fundação do Meio
Ambiente - FATMA pela dedicação e parceria para que
essa missão fosse concluída com sucesso. Leia mais.

Exposição fotográfica em
Balneário Camboriú, SC
A exposição fotográfica itinerante "De
volta à floresta" está no Zoológico de
Balneário Camboriú. Os valores ingressos
são: adultos R$10,00 / crianças de 6 a 12
anos R$5,00 sendo que menores de 5
anos acompanhadas dos pais ou
responsáveis não pagam. A exposição
está aberta todos os dias das 9:00 às
19:00 horas. Venha conhecer e participar
dessa história pela conservação do
papagaio-de-peito-roxo!

Doe sem gastar nada
Transforme suas compras em doação sem
gastar nada a mais por isso!! Veja como é
fácil:
1- Acesse O Polen
2- Faça o download do aplicativo
(polinizador) no seu PC ou celular
3 - Sempre que comprar em uma loja
parceira você será convidado a ajudar.
4 - Escolha o Instituto Espaço Silvestre e
uma porcentagem da sua compra será doada para ajudar os roxinhos!! Instale o aplicativo hoje
mesmo e compartilhe com seus amigos.

Uma araucária
para cada
roxinho solto
No dia 17/12/2016
realizamos o plantio de
mudas no Parque
Nacional das Araucárias.
Foram plantadas 83
mudinhas de araucária,
uma para cada papagaiode-peito-roxo solto no
local. A iniciativa do
Instituto Espaço Silvestre,
Apremavi - Associação de
Preservação do Meio
Ambiente e da Vida e
ICMBio contou com a ajuda de voluntários que ainda conheceram belas cachoeiras da Unidade
de Conservação. Confira as fotos do evento

Mensagens de proteção
A protetora ambiental Jéssica Lunardi gravou
mensagens sobre a temporada de reprodução
dos roxinhos e um pedido para que as
pessoas evitem usar fogos de artifício nas
festas de final de ano. O resultado pode ser
conferido na programação da 100.7 FM - A
Nossa Rádio, parceira do Instituto Espaço
Silvestre!!!

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