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Parcerias e 1
mês de liberdade
A quinta soltura de
papagaios-de-peito-roxo
no Parque Nacional das
Araucárias completou um
mês. Muitos dos roxinhos
já começaram a dispersar,
enquanto outros continuam
voltando para se alimentar
nas plataformas próximas
ao viveiro de ambientação.
Essa soltura contou com
roxinhos destinados de zoológicos como o Zôo Balneário Camboriú, Bosque e Zoológico Fábio
Barreto, Parque Zoobotânico de Brusque e Parque Das Aves. Agradecemos muito a parceria que
deu uma nova oportunidade aos roxinhos!

Novos roxinhos chegando!

Entrega de papagaios-de-peito-roxo

Cadernetas dos Roxinhos!
Você sempre leva consigo um caderno de bolso?

Em julho recebemos papagaios-de-peito-roxo
de diversas instituições como a Fundação de
Meio Ambiente de Itajaí, Polícia Militar
Ambiental em Blumenau e Lages, além do
GOR Costa Esmeralda em Itapema . Todas as
aves recebidas permanecem em quarentena
antes de iniciar o processo de reabilitação!
Veja aqui como entregar um animal silvestre
aos órgãos ambientais.

Pensando nisso, o Instituto Espaço Silvestre criou cadernetas
personalizadas. Corre lá na nossa lojinha online e garanta a sua!
Além de divulgar os roxinhos para mais pessoas, todo o lucro das
vendas é convertido para as ações do projeto de Reintrodução do
papagaio-de-peito-roxo no Parque Nacional das Araucárias.

Guia de Atividades
Em julho começamos à distribuir os novos guias de atividades do
Instituto Espaço Silvestre para mais de 130 professores que
atuam em todas as escolas da região do Parque Nacional das
Araucárias. O material também está disponível online
gratuitamente. Faça o download, compartilhe e divirta-se.

Encontro de Agentes de
Conservação
No dia 19 de julho participamos do III Encontro de
Agentes da Conservação da Fundação Grupo Boticário.
Temos muito orgulho de fazer parte da história da
Fundação, que foi a primeira a acreditar e apoiar o
nosso projeto. A vida de muitas pessoas e Roxinhos
mudou graças às essa parceria. Agradecemos demais
ao Dr. Miguel Krigsner e a todos da Fundação Grupo
Boticário. Confira as fotos do evento.

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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