
Papagaios-de-peito-roxo no PARNA Araucárias

Vidas Ameaçadas

Este mês comemoramos dois meses
desde que mais 30 roxinhos passaram
a voar livremente no Parque Nacional
das Araucárias. Veja como eles estão
formando bandos e voando alto! O
documentário "Vidas Ameaçadas", de
Havita Rigamonti, conta essa história
de superação e liberdade, assista aqui!

Voluntária Marina no PARNA
Araucárias

Seja um voluntário!

Em agosto contamos com ajuda de diversos voluntários para
realizar o trabalho de campo no Parque Nacional das Araucárias.
Você também pode se inscrever para participar por um período
mínimo de 1 semana no mês de outubro. Interessado? Envie seu
currículo e carta de intenções até o dia 15 de setembro! As vagas
serão preenchidas por ordem de inscrição, então não perca tempo.
Para mais informações, visite nosso blog.

Em cartaz: Conversa
Conserva!

No mês de agosto, Marcelo K. Sato,
mestrando da USP - Universidade de
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São Paulo, finalizou seu projeto de
educação ambiental através da mostra
do curta metragem “CONVERSA
CONSERVA” que traz estórias sobre o
papagaio-do-peito-roxo criadas e
contadas por crianças. A mostra foi
realizada em Ponte Serrada na Escola
Tancredo de Almeida Neves, e em
Passos Maia nas escolas Nossa Senhora
Aparecida, Maria Francisca Maciel e Prof
Coralia Gevaerd Olinnger, onde foi
aberta à comunidade. Assista aqui:.

Entrega de papagaios-de-peito-roxo

Novos roxinhos chegando!

Em agosto recebemos mais 6 roxinhos
entregue pela Policia Militar Ambiental de
Blumenau, pelo CETAS de Florianópolis e
pela Fundação do Meio Ambiente de Itajaí,
FAMAI. Eles passarão pelo processo de
reabilitação e terão a chance de ser soltos no
Parque Nacional das Araucárias. Você pode
ajudar um papagaio a viver livremente, saiba
como ajudar.

Dra. Vanessa Kanaan no Aves International Parrot Convention

Roxinhos na
Austrália!

No mês de agosto o Instituto
Espaço Silvestre apresentou
duas palestras no Aves
International Parrot Convention
em Grafton, na Australia. Além
de compartilhar a história dos
roxinhos e do Parque Nacional
das Araucárias, o evento foi
uma excelente oportunidade
para rever amigos e fazer
novas parcerias. Agradecemos
imensamente aos
organizadores pelo convite!

Patrocinadores

Nosso trabalho só é possível graças aos patrocinadores e parceiros. Você também pode
contribuir fazendo sua doação de apenas vinte reais mensais. Ou ainda, pode doar sem gastar
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nenhum centavo, utilizando o aplicativo Pólen.
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