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Serviço:

Workshop: Encontro de Produtores sobre Produção Agrofl orestal, Rede 

de Sementes e Abelhas sem Ferrão

Local: Sí! o Família Orgânica - Piracaia

Data: 07/12/2019

Horário: das 14:00 hrs. às 18:00 hrs.

Entrada: Gratuita

Palestrantes: 

- Lucival Ribeiro (Abelhas sem ferrão)

- Viviane Rodrigues Reis, Bióloga-chefe da Pick-upau (Redes Sementes, 

Produção Florestal e PRADs)

*Faça seu agendamento: (11) 9 4444-8533 

                (19) 9 9714-5507 (whatsApp)

                               Email: pupin@familiaorganica.com.br

Sobre: A Agência Ambiental Pick-upau é uma organização bra-

sileira não governamental sem fi ns lucra! vos de caráter socio-

ambiental, fundada em 1999. Por tratar-se de uma organização 

sobre Meio Ambiente, sem uma bandeira única, a Pick-upau 

possui e desenvolve projetos em diversas áreas ambientais. 

Sobre: Família Orgânica é uma microempresa focada na sus-

tentabilidade, no respeito ao meio ambiente e às pessoas. Com-

prome! da com sua fi losofi a de vida, a Família Orgânica presta 

serviços de assessoria,  produção, colheita, vendas, cursos e 

vivências rurais.

A Agência Ambiental Pick-

upau, através do Projeto Aves, 

patrocinado pelo Programa 

Petrobras Socioambiental e o Sí-

! o Família Orgânica, promovem 

no próximo dia 07 de dezem-

bro, em Piracaia, o Encontro 

de Produtores sobre Produção 

Agrofl orestal, Rede de Sementes 

e Abelhas sem Ferrão.

O evento tem par! ci-

pação do Meliponário Equílibrio.

O encontro visa apre-

sentar à comunidade rural local 

os caminhos e alterna! vas para 

a implantação de redes de se-

mentes, a produção fl orestal de 

mudas na! vas e fru# feras, em 

ambiente de viveiros.

Encontro de Produtores
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Além de métodos de processos de recuperação de áreas degradadas e res-

tauração ecológica. Durante o Encontro os par! cipantes receberão material 

socioambiental da Agência Ambiental Pick-upau e seus parceiros.
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Agência Ambiental Pick-upau

Para solicitar gravação, entrevista, 

registros fotográfi cos:

Fone: 55 11 3571-3480 / 3542-3480

Email: press@pick-upau.org.br

Site: www.pick-upau.org.br

         www.projetoaves.org.br

 www.redesementes.org.br


