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A Agência Ambiental Pick-upau será uma das 

duas organizações não governamentais que estarão 

no evento. Durante o ECOSP a Pick-upau apresentará o 

Projeto Aves: Mata Atlân� ca, patrocinado pela Petro-

bras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, 

que realiza diversas a� vidades voltadas ao estudo e 

conservação desses animais.

Serviço:

Evento: ECOSP 2019

Quando: 21 e 22 de março

Onde: Auditório do SEESP – São Paulo/SP

Mais informações e inscrições:

Tel.: (11) 3113-2616 – www.ecosp.org.br

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

zação brasileira não governamental sem fi ns lucra� vos 

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem 

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve 

projetos em diversas áreas ambientais. 

Em 21 e 22 de março de 

2019, no Sindicato dos Engen-

heiros no Estado de São Paulo

(SEESP), na Capital pau-

lista, acontece o nono Encon-

tro Ambiental de São Paulo (IX 

EcoSP) – importante fórum à dis-

cussão sobre o tema premente 

do desenvolvimento sustentável. 

Apontar saídas é o desafi o atual, 

sobretudo aos engenheiros. Suc-

essor do Ecovale – realizado por 

quatro edições consecu� vas na 

cidade de Taubaté, no Vale do 

Paraíba –, o evento é promovido 

pelo SEESP e Federação Nacion-

al dos Engenheiros (FNE), com 

o obje� vo de dar contribuição 

nesse sen� do.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Assim, além de abordar temas constantes do projeto “Cresce Brasil 

+ Engenharia + Desenvolvimento” – lançado pela FNE em 2006 e atualizado 

desde então, cuja plataforma pensada para o País propugna por crescimen-

to econômico com preservação do ambiente e inclusão social –, nesta nona 

edição trará experiências e aspectos contemporâneos. Nessa linha, os debates 

devem abranger questões rela� vas à inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Simultaneamente às palestras, a tradicional mostra de produtos reci-

clados e serviços ecologicamente corretos também está prevista.

Expediente (Informações à Imprensa) 

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

IX EcoSP debate inovação, tecnologia e sustentabilidade
Encontro Ambiental de São Paulo acontece nos dias 21 e 22 de março

Patrocínio


