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Serviço:

Exposição Aves da Mata Atlân� ca

Realização: Agência Ambiental Pick-upau

Patrocínio: Programa Petrobras Socioambiental

Onde: Transpetro São Sebas� ão

Endereço: Av. Guarda Mor Lobo Viana, 1111 

Centro - São Sebas� ão - SP - CEP: 11608-200

Horário: De 2ª a 6ª, das 8:00 às 15:00hrs.

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. 

O Projeto Aves: Mata 

Atlân� ca, que tem patrocínio 

da Petrobras, por meio do Pro-

grama Petrobras Socioambien-

tal, lança exposição sobre a bio-

diversidade de aves da Floresta 

Atlân� ca. 

A mostra é composta por 

vinte e quatro imagens de 60 x 

60 cm, em alta resolução, de es-

pécies como socó-dorminhoco 

(Nyc� corax nyc� corax), Bente-

vizinho-de-penacho-vermelho 

(Myiozetetes similis), talha-mar 

(Rynchops niger), beija-fl or-rubi 

(Heliodoxa rubricauda), entre 

outros.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Além das legendas com nome em inglês, nome cien" fi co, família 

e      algumas caracterís� cas, como tamanho e habitat, a exposição apresenta      

legenda em braille e intera� vidade, através de QR Code. 

A exposição estreia sua turnê 2019-2020 na Transpetro, unidade da 

Petrobras, em São Sebas� ão, litoral norte de São Paulo, em comemoração 

a Semana do Meio Ambiente. A mostra fi cará em cartaz durante o mês de 

junho.

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

Exposição Aves da Mata Atlân! ca inicia tour pelo litoral norte de SP
Unidade da Petrobras, em São Sebas� ão, comemora Semana do Meio Ambiente com mostra

Patrocínio


