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Reabilitação
Os papagaios-de-peito-roxo soltos no Parque Nacional das
Araucárias já mudaram seu comportamento devido à
temporada reprodutiva. Os roxinhos em reabilitação não
ficaram atrás. Alguns casais estão adorando as caixasninho!

Observação de Aves no
Parque Nacional das
Araucárias
Esse mês recebemos o ornitólogo
Adrian Rupp para nos guiar no primeiro
evento de observação de aves no
Parque Nacional das Araucárias, que
contou com o apoio da Prefeitura de
Passos Maia e do ICMBio. O Adrian foi
responsável pela realização do
levantamento de avifauna do Parque e
só podemos realizar a reintrodução dos
roxinhos nessa unidade de
conservação graças ao seu trabalho.
Durante o passeio, que reuniu dezenas
de pessoas, foram registradas mais de
80 espécies.Veja mais fotos aqui.

Exposição
Fotográfica em
Brusque, SC
A exposição fotográfica itinerante
"De volta à natureza" está em
Brusquem SC. Confira a
programação montada
especialmente pelo Parque
Zoobotânico de Brusque em
comemoração ao ano do
papagaio. Venha conhecer e
participar dessa história pela
conservação do papagaio-depeito-roxo!

Educação Ambiental
Visitamos as crianças do abrigo de
Ponte Serrada. Além de conversarmos
sobre o papagaio-de-peito-roxo, nós
jogamos juntos e colorimos os roxinhos.
Não ficaram lindos?
Saiba mais sobre nosso projeto de
educação ambiental
Desenhos coloridos pelas crianças do abrigo.

Artesãs reunidas
Esse mês reunimos os grupos do projeto de
geração de trabalho e renda de Passos Maia e
Ponte Serrada. As Amigas dos Roxinhos e Por
um Fio compartilharam suas experiências e
sairam ainda mais fortalecidas desse encontro.
Venha conhecer nosso trabalho
socioeconomico.

Artesãs de Passos Maia e Ponte Serrada reunidas

Entrevista para TV Univale
Confira a entrevista dada pela Ligia Jahn, presidente do Instituto Espaço Silvestre, para a TV
UNIVALE.

Zoológico encaminha
roxinhos para soltura
O Zôo Balneário Camboriú encaminhou 8
roxinhos para a reabilitação e possível
soltura no Parque Nacional das
Araucárias. Parabenizamos toda a
equipe do zoo pela atitude e torcemos
para que inspire outros zoológicos e
mantenedores de fauna. Podemos muito
mais quando trabalhamos unidos pelo
bem-estar animal e conservação!

Bióloga Márcia Achutti e equipe 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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