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Responsabilidade Social e Ambiental - UO-BS

Exposição “Aves da Mata Atlântica” mostra no Edisa a beleza de espécies registradas por

projeto patrocinado

Em 24 painéis fotográficos, Projeto Aves expôs um pouco do trabalho realizado para a preservação

da avifauna

O átrio do Edisa recebeu, entre os dias 14 e 22 de novembro, a exposição “Aves da Mata Atlântica”, produzida pelo Projeto Aves,

patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental desde 2015.

Os colaboradores puderam percorrer os 24 painéis que retratam o foco do projeto: a preservação de espécies de aves através do

cuidado com seus habitats. Utilizando os QR Codes disponíveis nos painéis, foi possível acessar informações sobre cada espécie

retratada.

Por meio de pesquisa científica, divulgação de informações didáticas e ações socioambientais relacionadas às aves, o projeto busca

sensibilizar a sociedade para a importância da preservação ambiental.

Júlio Andrade, CEO da Agência Ambiental Pick-upau, responsável por desenvolver e gerir o Projeto Aves, explica que um dos principais

desafios são as distâncias: “O projeto contempla espécies de diversos ecossistemas. Por isso, as distâncias são longas. Na primeira

fase, consideramos cinco municípios, entre o litoral norte de São Paulo e a Baixada Santista. Agora são dez, incluindo Ilhabela e

municípios na Serra da Mantiqueira e interior paulista. Para se ter uma dimensão, ultrapassamos a marca de 40 mil quilômetros

percorridos, que equivale a uma volta no planeta Terra”.

Entre os participantes registrados no livro de visitas, André Carlos Marchioni (UO-BS/PRDC/PIPP) pôde levar um pouco do que visitou

ao ser sorteado para ganhar o livro Aves do Brasil, além de materiais de divulgação do projeto.

Morador do Gaiúba, no Guarujá, área com poucos prédios e muita natureza por perto, André comenta que é rotina acordar com o som

dos pássaros. Segundo ele, “todos devemos ter vínculo com a questão ambiental, pois ela, literalmente, nos envolve”.

“O livro vai me ajudar a identificar as espécies que vejo no meu dia a dia. A exposição foi uma forma interessante de disseminar os

resultados de um patrocínio da Petrobras. Considero importante que a empresa mostre, interna e externamente, as ações ambientais,

educacionais e culturais que ela apoia Brasil afora.”

Mais informações podem ser acessadas no site www.projetoaves.org.br.
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