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Dia 03 de março é Dia Mundial da Vida
Selvagem e na mesma semana o Instituto
Espaço Silvestre vai realizar a quarta
soltura de papagaios-de-peito-roxo no
Parque Nacional das Araucárias!

Queremos convidar você para celebrar
esse evento especial conosco
demonstrando seu amor pelos roxinhos e
pela vida silvestre! Tire uma foto criativa
ressaltando o papagaio-de-peito-roxo e
compartilhe nas redes sociais usando as
hashtags: #somostodosroxinhos,

#diamundialdavidaselvagem e #worldwildlifeday. A foto mais criativa vai ganhar um
KIT DOS ROXINHOS!!!!

Monitoramento

A equipe do Instituto Espaço Silvestre avistou 8 roxinhos durante o monitoramento
de fevereiro. As primeiras pinhas, ainda verdes, anunciam a chegada da
temporada do pinhão e mais um deslocamento anual dos papagaios-de-peito-roxo
pela região.

https://www.facebook.com/events/804763539633567/804822386294349/
https://www.facebook.com/events/804763539633567/804822386294349/
http://www.espacosilvestre.org.br
https://www.facebook.com/parnadasaraucarias/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/804763539633567/804830392960215/
http://www.espacosilvestre.org.br/#!equipe/c1qpc


Reabilitação

Com a chegada da temporada do pinhão, os
roxinhos receberam pinhas como parte do
processo de reabilitação. Conheça todas as
etapas do projeto aqui.

Prêmio Expressão de
Ecologia

O projeto Reintrodução do
Papagaio-de-peito-roxo (Amazona
vinacea) no Parque Nacional das
Araucárias conquistou o 23º Prêmio
Expressão de Ecologia. Essa é a
segunda vez que o projeto vence na
categoria Conservação da Vida
Silvestre . Clique aqui para saber mais sobre essa conquista.

Parceria com Via Sul
Personalizados

Almofadas, chaveiros, chinelos,
camisetas, toalhas e vários outros
produtos fazem parte da coleção de
produtos personalizados sobre o
papagaio-de-peito-roxo. Através da
parceria do Instituto Espaço
Silvestre e a Via Sul Personalizados,
13% das vendas serão repassados

para o projeto de reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no Parque Nacional das
Araucárias, SC.

Leia mais sobre essa iniciativa inédita em Ponte Serrada e não deixe de conferir os
produtos!

http://www.espacosilvestre.org.br/#!projetos/c1nzt
http://www.expressao.com.br/ecologia/vencedores/15.php
http://www.expressao.com.br/ecologia/vencedores/15.php
http://www.oestemais.com.br/portal/noticia/2016/02/projeto-de-reintroducao-do-papagaio-de-peito-roxo-recebe-premiacao-ambiental/
http://www.espacosilvestre.org.br
http://www.viasulpersonalizados.com.br/
http://www.oestemais.com.br/portal/noticia/2016/02/evento-marca-lancamento-de-colecao-de-produtos-sobre-papagaio-de-peito-roxo/
http://www.viasulpersonalizados.com.br/


Bravíssima

Essa é uma das fêmeas de
papagaio-de-peito-roxo soltas
em junho de 2015. Ela foi
adotada simbolicamente pelo
Grupo de Investimentos Taroii
e batizada como Bravíssima!

Colete de maneira sustentável e só compre pinhões maduros!

Patrocinadores

Acesse todos os boletins informativos

   

http://www.taroii.com.br/
http://www.espacosilvestre.org.br/#!materialeducativo/c10dm
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parceiros/cljo
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parceiros/cljo
http://www.espacosilvestre.org.br/#!boletim-informativo-mensal/c1687
http://www.facebook.com/espacosilvestre
http://www.instagram.com/espacosilvestre
http://twitter.com/www.twitter.com/espacosilvestre
https://www.youtube.com/channel/UCzTb_Jb8iSLh9akwA6jU_rA
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