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O Projeto Aves realiza diversas a•vidades vol-

Serviço:

Projeto Aves ganha website exclusivo

tadas ao estudo e conservação desses animais. Pes-

Website: www.projetoaves.org.br

Ações e a•vidades do projeto poderão ser acompanhadas em plataforma online

quisas cien•ﬁcas como levantamentos quan•ta•vos

Conteúdo:

e qualita•vos, pesquisas sobre frugivoria e dispersão

No•cias e ar•gos sobre avifauna, temá•cas como

Em comemoração a Se-

de sementes, polinização de ﬂores, são publicadas na

ameaças às aves; importância ecológica e socioam-

mana do Meio Ambiente e a cri-

Darwin Society Magazine; produção e plan•o de espé-

biental; informações sobre espécies do Brasil e do

ação do Projeto Aves, em 2014,

cies vegetais, além de a•vidades socioambientais com

mundo; dados sobre nidiﬁcação, migração, anatomia

a Agência Ambiental Pick-upau,

crianças, jovens e adultos, sobre a importância da con-

e morfologia das aves; e contato para agendamentos

lança o website exclusivo do

servação das comunidades de avifauna.

de palestras, workshops.

projeto, que pode ser acessado
através do endereço eletrônico
www.projetoaves.org.br.
O hotsite traz conteúdo
diversiﬁcado sobre comunidades
da avifauna e do projeto, patrocinado pela Petrobras, por meio
do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organização brasileira não governamental sem ﬁns lucra•vos

Expediente (Informações à Imprensa)

Em comemoração também ao centenário da aprovação da Lei do Trat-

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

Agência Ambiental Pick-upau

ado das Aves Migratórias (MBTA, na sigla em inglês), importantes ins•tuições

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem

Para solicitar gravação, entrevista,

estrangeiras como Na•onal Audubon Society, Na•onal Geographic, BirdLife

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve

registros fotográﬁcos:

Interna•onal e The Cornell Lab of Ornithology, oﬁcializaram 2018 como o Ano

projetos em diversas áreas ambientais. O Projeto Aves:

Fone: 55 11 3571-3480 / 3542-3480

da Ave. Aqui no Brasil, a Agência Ambiental Pick-upau realizará uma série de

Mata Atlân•ca é patrocinado pela Petrobras, através

Email: press@pick-upau.org.br

ações para a promoção das Comunidades de avifauna no Brasil e no mundo.

do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

Site: www.pick-upau.org.br
www.projetoaves.org.br
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais
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