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Recebemos o relatório de avistamentos dos
papagaios-de-peito-roxo na área da Agro
Florestal Tozzo S.A. Agradecemos à todos
pela colaboração com o projeto e proteção
dos roxinhos no local!

Foto de Vanessa Kanaan Foto de Vanessa Kanaan

Ligia Jahn

Ana e sua família moram na rota de um casal
de papagaios-de-peito-roxo e receberam uma
das máquinas fotográficas doadas pela SAVE
Brasil e Panasonic! Será que eles vão
conseguir registrar a passagem dos roxinhos
até nossa próxima visita?

Um casal de papagaios-de-peito-roxo não
identificado escolheu este local para se
alimentar e repousar. Temos que concordar
que é uma linda paisagem!

Encontramos o Luigi, adotado simbolicamente
pelo Refugio das Aves, se alimentando. Essa
árvore é conhecida localmente como
cinamomo, é uma das preferidas dos roxinhos!
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Espaço Silvestre

Uma máquina de costura doada pela
Instituição Espírita Casa do Caminho, de
Florianópolis, foi entregue para as mulheres
das comunidades que vivem no entorno do
parque e participam do projeto de Geração de
Trabalho e Renda. O grupo agora é
conhecido como “Amigas dos Roxinhos”

Revista Terra da Gente

Uso Público do Parque

Dia 29 de janeiro participamos da Assembleia
Extraordinária do Conselho do PARNA das
Araucárias. O tema do evento foi o uso público
do parque e reuniu 35 representantes do poder
público e sociedade civil. Após estruturação, a
visitação será realizada através de atividades
de educação ambiental, focando
principalmente na comunidade local.

Geração de Trabalho e Renda

Corpo Editorial

Vanessa Tavares Kanaan
Cristiane Martin

Quer saber mais?

Visite nosso website:
www.espacosilvestre.org.br

Espaço Silvestre Revista Terra da Gente

Recentemente o Espaço Silvestre -Instituto
Carijós passou por uma série de
transformações, que incluiu a mudança de
endereço para Itajaí, troca de conselheiros
fiscais e até mesmo um novo nome, que
divulgaremos em breve.

Veja a
matéria que
saiu sobre o
projeto na
revista Terra
da Gente de
Janeiro:

http://pt.slide
share.net/Di
masMarques
/de-volta-
para-casa


