
Somos finalistas do Prêmio Nacional da
Biodiversidade e precisamos do seu voto!
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É muito fácil votar:

1-Visite esse site

2- Escolha a iniciativa "Projeto de
REINTRODUÇÂO do papagaio-de-
peito-roxo no Parque Nacional das
Araucárias,SC"

3- Clique em REGISTRAR VOTO no
final da página.

Vote quantas vezes quiser até as
12h do dia 22 de maio de 2017 e compartilhe com sua rede de contatos! Vamos mostrar que
mãos unidas dão asas aos roxinhos!!

Ajude a reparar os danos do vendaval
Os ventos fortes que atingiram Itajaí nos últimos dias
causaram danos à sede do Instituto Espaço Silvestre. Uma
grande árvore caiu em cima do principal viveiro de
reabilitação. A boa notícia é que a equipe e os Roxinhos
estão bem!! Você pode nos ajudar a arrumar o viveiro
fazendo uma doação de qualquer valor através de deposito
bancário ou cartão de crédito. Veja aqui como fazer a
diferença.

Visita da Zoological Society for the
Conservation of Species and
Populations
Em Abril recebemos visitantes super importantes. Thomas
Dallabetta e René Wüst vieram da Alemanha para conhecer
os roxinhos pessoalmente e reafirmar a parceria que temos
com a ZGAP, Fonds für bedrohte Papageien e SPS. É muito
mágico quando experts internacionais acreditam e apoiam
nosso trabalho, mas tê-los aqui acompanhando é
inacreditável, realmente muito especial! Juntos voamos cada vez mais alto!
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Equipe Instituto Espaço Silvestre

Festival dos
papagaios
O Festival dos Papagaios Charão e
do Peito Roxo foi inesquecível! Pela
primeira vez reunimos as Amigas
dos Roxinhos, o Parque Nacional
das Araucárias e o Instituto Espaço
Silvestre em uma palestra
emocionante seguida por uma
excelente discussão! Os visitantes
se divertiram com o painel interativo

e no estande cheio de produtos artesanais. E como não podia faltar, os roxinhos e vermelhinhos
deram um show no céu de Urupema! Parabéns à equipe do IPAC e Prefeitura de Urupema pelo
organização desse evento que é imperdível! Veja mais fotos do evento e assista nossa
apresentação.

Rede de
Proteção aos
roxinhos
O Instituto Espaço
Silvestre, Polícia Militar
Ambiental em Concórdia, o
Parque Nacional das
Araucárias e a
Zoologische Gesellschaft
für Arten und
Populationsschutz e.V. -
ZGAP/ Fonds für bedrohte
Papageien se reuniram na
escola Maria Francisca
Maciel para uma atividade
da rede de proteção ao
papagaio-de-peito-roxo. Além de participarmos de conversas com os alunos sobre temas
ambientais, recebemos um roxinho apreendido para o processo de reabilitação e possível soltura
no Parque Nacional.

As crianças puderam acompanhar de pertinho o trabalho dos órgãos ambientais nacionais e
internacionais em conjunto com o Instituto Espaço Silvestre pela conservação do papagaio-de-
peito-roxo e se comprometeram a protegê-lo quando estiver de volta à natureza. 
Saiba mais sobre arede de proteção ao papagaio-de-peito-roxo.
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Censo mundial dos roxinhos!
O censo mundial dos papagaios-de-peito-roxo será
realizado entre os dias 24 de abril e 15 de maio. No período,
centenas de pessoas vão ajudar a contar as aves no Brasil,
Paraguai e Argentina. Para colaborar é fácil. Qualquer
pessoa que visualizar, ouvir ou fotografar um papagaio-de-
peito-roxo na região do Parque Nacional das Araucárias

durante o período pode repassar a informação por meio do telefone/whatsapp (49) 99805-3989
ou pelo site. Saiba mais!

Um brinde à liberdade!
Muita gente bacana veio prestigiar o evento
da Loja Mestre-Cervejeiro.com Balneário
Camboriú, que reverteu toda a renda do
barril de chopp doado pela Handwerck
Cervejaria. Galera animada ajudando a
natureza com muita diversão!!!

Instituto Espaço Silvestre e Idea Wild
Nós fomos selecionados pelo Idea Wild para receber alguns
rádio-colares para os papagaios-de-peito-roxo que serão soltos
ainda esse ano! Esse material é muito importante no
monitoramento dos roxinhos no Parque Nacional das Araucárias!
Thanks Idea Wild for your support!

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.

Acesse todos os boletins informativos
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