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Filhote já se alimenta sozinha
A primeira filhote de roxinho nascida durante o
processo de reabilitação (sim, é uma fêmea!!) já
está comendo sozinha e não é mais alimentada
pelos pais. O cardápio inclui flores, folhas, frutos e
sementes. Mas isso não quer dizer que eles não
ficam sempre atentos ao que a pequena está
fazendo. Confira o seu desenvolvimento no álbum
de fotos.

Amigas dos roxinhos
vencem desafio
internacional
A ideia inovadora do Instituto
Espaço Silvestre foi uma das
vencedoras de um desafio que
busca negócios com impacto
positivo na conservação da
biodiversidade brasileira.
As Amigas dos Roxinhos, unem
conscientização ambiental com geração de renda e empoderamento feminino. A empresa é
formada por um grupo de cinco mulheres que vivem no município de Passos Maia, no entorno do
Parque Nacional das Araucárias. Seus produtos estão a venda em nossa lojinha virtual.
O desafio foi realizado pela Fundação Grupo Boticário , em parceria com a Innonatives,
plataforma europeia de inovação aberta para soluções sustentáveis. Leia mais.

Arara-azul-de-lear e
roxinhos unidos!
Na semana passada o Instituto Espaço
Silvestre recebeu as pesquisadoras Tatiane
Valença e Fernanda Riera Paschotto do
projeto Arara Azul de Lear/Pesquisa e
Conservação. Essa visita teve como objetivo
a troca de experiências sobre reabilitação e
soltura de psitacídeos ameaçados de
extinção. Juntos podemos voar mais longe!

Festival dos
papagaios
Esse ano o Festival do
papagaio charão e do
papagaio de peito roxo vai
ter uma palestra muito
especial. Pela primeira
vez, o Instituto Espaço
Silvestre, o Parque
Nacional das Araucárias e
as Amigas dos Roxinhos
vão se unir para contar como os roxinhos mudaram a realidade da floresta e da comunidade que
vive no entorno do Parque. O Festival ocorre entre os dias 29 de abril e 01 de maio em Urupema.
A entrada é gratuita e você ainda terá a chance de ver bandos de milhares de papagaios!
Esperamos por vocês!

Roxinhos na Alemanha
o Instituto Espaço Silvestre participou à distancia do 2. Nürnberger Papageientag (Segundo Dia
do Papagaio de Nurembergue) Veja nossa apresentação que levou os roxinhos à Alemanha. A
renda gerada no encontro será doada para o projeto. Agradecemos imensamente aos
organizadores pela oportunidade e apoio.

Parceria
Nós participamos da 8a Semana da Fotografia da IPhoto Editora.
O estande com informações sobre os roxinhos e produtos das
Amigas dos Roxinhos foi montado no Cine Itália em Balneário
Camboriú. Agradecemos imensamente à IPhoto pela
oportunidade e aos participantes pela visita. Você também pode
adquirir produtos artesanais na nossa lojinha virtual.

Tem pinhão para todo mundo!!!
Em muitos estados Brasileiros, a data de 15 de abril é fixada para o início da colheita, transporte
e venda do pinhão, sendo que em Santa Catarina a data é dia primeiro de Abril.
Animais silvestres e a Floresta de Araucárias dependem do pinhão! Colete de maneira
sustentável e só compre pinhões maduros, afinal o pinhão é de todos!
Colher, transportar, comercializar, ter em depósito e expor à venda antecipadamente é crime
ambiental. Denuncie!

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.
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