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Filhote sai do
ninho
O primeiro filhote de
papagaio-de-peito-roxo
nascido durante o
processe de reabilitação já
saiu do ninho! Confira
esse e outros vídeos em
nosso Canal do YouTube

Exposição fotográfica em
São José, SC
A reintrodução do papagaio-de-peito-roxo
no Parque Nacional das Araucárias é o
tema da exposição ‘De volta à floresta',
que estará no Continente Shopping de 24
de fevereiro a 26 de março. A mostra é
gratuita. Venha conferir.
Exposição no Continente Shopping

Educação
Ambiental
Em fevereiro recebemos o
Marcelo K. Sato,
mestrando da USP, que
passará os próximos
meses envolvendo as
crianças de Passos Maia e
Ponte Serrada, em
atividades educativas de
contação de histórias,
voltadas para a
conservação e divulgação
científica.
Curta nossa página e
acompanhe a construção das narrativas que serão divulgadas em forma de uma radionovela e
de um curta metragem!

O que o papagaio e o íbis
têm em comum?
A ibisring é uma organização Europeia
dedicada ao estudo e proteção de uma
subfamília de aves que inclui guarás, íbis,
maçaricos e curicacas. Mas a preocupação
deles vai muito além dessas espécies e
por isso se uniu ao Instituto Espaço
Silvestre na conservação do papagaio-depeito-roxo!! A venda de chaveiros de
guarás produzidos artesanalmente pelas
Amigas dos Roxinhos é o primeiro
resultado dessa união em prol da fauna silvestre brasileira. Siga a página da ibisring, adquira
seu chaveiro e faça parte desse time!!!

Visita internacional
Em fevereiro tivemos a honra de receber
Roelant Jonker e Grace Innemee, nossos
primeiros visitantes Holandeses. O responsável
pelo City Parrots e uma das artistas do ABUN
visitaram a exposição de artes sobre os
Roxinhos na prefeitura de Ponte Serrada.
Esperamos que todos que participam dessa
maravilhosa iniciativa que reúne artistas e biólogos do mundo todo possam ver suas obras
expostas na cidade que abriga o Parque Nacional das Araucárias.

Vencemos o Holohil Grant
Program
O Instituto Espaço Silvestre foi premiado pela Holohil
com alguns rádio-colares através do "Grant
Program". O equipamento é bastante importante para
monitorar os roxinhos que serão soltos ainda esse
ano no Parque Nacional das Araucárias.
Agradecemos imensamente à essa empresa
mundialmente reconhecida por acreditar e apoiar nosso trabalho! Rumo à soltura 5!

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, utilizando o aplicativo Pólen.

Acesse todos os boletins informativos

©2017 Instituto Espaço Silvestre | www.espacosilvestre.org.br

Web Version

Preferences

Forward

Unsubscribe

