
Papagaios-de-peito-roxo na IUCN

Papagaio-de-peito-roxo na plataforma de alimentação

Roxinhos na IUCN

Tem publicação saindo do forno!!! O
artigo "Re-introduction of the
vinaceous-breasted amazon at the
Araucárias National Park, Santa
Catarina, Brazil" foi publicado no livro
"Global Re-introduction Perspectives:
2016" da IUCN e pode ser acessado
aqui.

Soltura e Monitoramento

Em menos de um mês após a soltura
todos os 7 papagaios-de-peito-roxo já
começaram à dispersar e não
procuram mais as plataformas de
alimentação suplementar.

http://www.espacosilvestre.org.br
http://www.espacosilvestre.org.br/#!publicacoes-tecnicas/c112w
http://www.espacosilvestre.org.br/#!publicacoes-tecnicas/c112w


Entrega de máquinas de costura

Roxinhos no Zoo

Geração de trabalho e renda
para mulheres

Esse mês celebramos mais uma
grande conquista do projeto de
geração de trabalho e renda. Sete
máquinas de costura industrial, doadas
pela Conzimaq Bonatti e pela
Politrade, foram transportadas até a
região com apoio da Brasil Sul e
distribuídas para mulheres do CTG
(Ponte Serrada/SC) e Amigas dos
Roxinhos (Passos Maia/SC).
Agradecemos imensamente aos
parceiros que possibilitam o

desenvolvimento econômico, inclusão social e conservação do papagaio-de-peito-
roxo na região do Parque Nacional das Araucárias.

Roxinhos no Zoo

Você sabia que
Zoológico Municipal de
Curitiba encaminhou 6
papagaios-de-peito-
roxo nascidos no zoo
para a terceira soltura
realizada no Parque
Nacional das
Araucárias? Agora os
visitantes do Zoo estão
recebendo
informações sobre o projeto do Instituto Espaço Silvestre e poderão tirar fotos no
painel interativo carinhosamente feito pelo biólogo e cartunista Luccas Longo!
Todos juntos pela conservação dos roxinhos!

Festival do Papagaio-de-peito-roxo

Entre os dias 21-24/4 aconteceu em Urupema o V
festival do papagaio-charão e o III festival do
papagaio-de-peito-roxo. Além das saídas para
observação dos grandes bandos de papagaios,
também houveram palestras. A presidente do Instituto

Espaço Silvestre, Ligia Jahn, contou um pouco de sua história e como todos nós
temos nossa parcela de responsabilidade na conservação.

http://www.espacosilvestre.org.br/#!geracao-de-trabalho-e-renda/c75j
http://www.espacosilvestre.org.br/#!geracao-de-trabalho-e-renda/c75j
http://www.bonatti.com.br/
http://www.brasilsulmudancas.com.br
http://www.facebook.com/amigasdosroxinhos
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parque-nacional-das-araucarias/cfxf
https://www.facebook.com/EspacoSilvestre/photos/a.235891736477502.58955.185496708183672/1057172874349380/?type=3
http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/zoologico-e-p-publico-zoologico-e-passeio-publico-smma/331
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parque-nacional-das-araucarias/cfxf
http://www.espacosilvestre.org.br
http://luccaslongo.wix.com/luccaslongo
http://www.espacosilvestre.org.br/#!festival-dos-papagaios/cc0e
http://www.espacosilvestre.org.br


Papagaios no Avistar Brasil
2016

Soltura Legal é Soltura Responsável

Anel-anilha do papagaio-de-peito-roxo

Avistar Brasil 2016

Esse é o Ano do Papagaio e o tema de apresentação das
Birding Ladies no Avistar 2016 será: "Liberdade! - abre as
asas sobre nós". Venham comemorar os psitacídeos
conosco no dia 20/05 as 16 horas no Instituto Butantan. As
inscrições podem ser feitas aqui.

Legal é Soltura Responsável!

Esta campanha do Instituto Espaço
Silvestre, Parque Das Aves e Fundação
Grupo Boticário tem como principal
objetivo, apoiar iniciativas dos Planos de
Ação Nacional para a Conservação das
Espécies Ameaçadas de Extinção no
combate à soltura indevida de animais
silvestres na natureza, evitando que seu

bem-estar seja comprometido e a ocorrência de danos ecológicos irreparáveis. 
O cartaz está disponível para download em nosso website, onde também podem
encontrar informações sobre solturas responsáveis.

Anel-Anilha

Esse anel é feito com prata reciclada
pela Nattu e é inspirado nas anilhas
usadas pelos roxinhos! Adquira a
sua agora mesmo em nossa lojinha
virtual, fique na moda e ainda ajude
na conservação do papagaio-de-
peito-roxo!

Patrocinadores
Por 2 anos a Taroii Investment Group apoiou financeiramente as atividades do
Instituto Espaço Silvestre. Graças à essa parceria, 40 papagaios-de-peito-roxo
foram soltos e mais de 550 mil pessoas foram alcançadas pela ações de educação
ambiental no mundo todo. Expressamos nosso mais sincero agradecimento à
família Taroii por ajudar a transformar o sonho em realidade e esperamos voar
juntos novamente um dia.

https://www.facebook.com/EspacoSilvestre/photos/a.235891736477502.58955.185496708183672/1063418647058136/?type=3
http://www.avistarbrasil.com.br/
http://www.avistarbrasil.com.br/inscrisp
http://www.espacosilvestre.org.br/#!soltura-legal-/cct4
http://www.espacosilvestre.org.br
http://www.parquedasaves.com.br/pt.html
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/Pages/default.aspx
http://www.espacosilvestre.org.br/#!soltura-legal-/cct4
http://www.espacosilvestre.org.br/#!produtos/c12lt
http://www.espacosilvestre.org.br/#!produtos/c12lt
http://www.espacosilvestre.org.br/#!parceiros/cljo
http://www.taroii.com.br/
http://www.espacosilvestre.org.br


Acesse todos os boletins informativos

   

©2017 Instituto Espaço Silvestre | www.espacosilvestre.org.br

Like   Tweet   Pin   +1   in  

Web Version   Preferences   Forward   Unsubscribe  

 

 

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
https://madmimi.com/p/5790a7?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/5790a7?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&twitter_share=true
https://madmimi.com/p/5790a7?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&pinterest_share=true
https://madmimi.com/p/5790a7?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&plusone_share=true
https://madmimi.com/p/5790a7?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&linked_in_share=true
https://madmimi.com/p/5790a7?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137
https://go.madmimi.com/subscription/edit?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&amx=0
https://madmimi.com/?

	Roxinhos na IUCN
	Soltura e Monitoramento
	Geração de trabalho e renda para mulheres
	Roxinhos no Zoo
	Festival do Papagaio-de-peito-roxo
	Avistar Brasil 2016
	Legal é Soltura Responsável!
	Anel-Anilha
	Patrocinadores


