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Monitoramento
O monitoramento de julho foi muito
especial. Veja só quem reencontramos: Gil,
adotado simbolicamente por Mario Del
Monte! O roxinho mais conhecido de
Passos Maia está completando 13 meses
de liberdade! Além disso, começamos a
instalação de novos modelos de caixas
ninho. Já tem roxinho de olho! Confira os
vídeos feito esse mês em nosso canal no
youtube.

Papagaio-de-peito-roxo no PNA

Premios Latinoamérica
Verde
O projeto de reintrodução do papagaiode-peito-roxo no Parque Nacional das
Araucárias foi selecionado pelo Premios
Latinoamérica Verde como um dos 50
melhores projetos sociais e ambientais
da America Latina na categoria
Biodiversidade e Fauna. Foram
analisados 1407 casos de 25 países e
513 cidades. Dividimos essa conquista
com todos que participam dessa história
roxinha e especialmente com os
patrocinadores que acreditam e apoiam nosso trabalho!

Roxinhos nos carros oficiais
Depois de conquistar os ônibus escolares, os
roxinhos estão estampados nos novos carros
da secretaria de educação do município de
Passos Maia. Agradecemos imensamente à
prefeitura pela parceria. Todos juntos pela
proteção do papagaio-de-peito-roxo!
Carro oficial de Passos Maia

Chaveiros da fauna Brasileira
Você já conhece a linha de chaveiros da fauna brasileira feita
artesanalmente pelas Amigas dos Roxinhos? Tem papagaios,tatus,
morcegos, corujas, macacos, gralhas entre outros. Adquirindo
qualquer produto da nossa lojinha você contribui com o projeto de
geração de trabalho e renda para mulheres que vivem no entorno
do Parque Nacional das Araucárias e também para a conservação
do papagaio-de-peito-roxo.

Chaveiro dos roxinhos

Roxinhos nas paredes, não nas gaiolas
A Su Moreira percebeu que poderia ter um papagaio-de-peito-roxo na
parede ao invés de na gaiola. Ela realizou a entrega voluntária de um
roxinho para os órgãos ambientais de sua cidade. O ideal seria que
ele nunca tivesse saído na natureza, mas hoje vive com outras aves
de sua espécie e quem sabe um dia poderá ser solto novamente.
Você tem um animal silvestre ilegal? Veja aqui como e onde realizar a
entrega, sem penalidade legal.

Faça a entrega voluntária

Doe sem gastar
nenhum centavo
Agora é possível transformar suas
compras na GOL, Natura, Amazon,
Netshoes, Submarino, Lojas
Americanas e diversas outras lojas
em doações para o Instituto
Espaço Silvestre sem gastar
nenhum centavo! É só instalar o
aplicativo e ir às compras. Venha
polinizar conosco!

Patrocinadores
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