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No trabalho, ele está presente em copos descartáveis para água e café.

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

Agência Ambiental Pick-upau

O ﬁm de semana chega e tem aquela festa de aniversário para ir, quando che-

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem

Para solicitar gravação, entrevista,

gamos, veriﬁcamos grandes quan•dades de plás•cos, pratos, talheres, copos

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve

registros fotográﬁcos:

descartáveis e refrigerantes. Agora, se o programa do ﬁm de semana for um

projetos em diversas áreas ambientais. O Projeto Aves:

Fone: 55 11 3571-3480 / 3542-3480

passeio ao parque, por exemplo, há grandes chances de que uma garrafa de

Mata Atlân•ca é patrocinado pela Petrobras, por meio

Email: press@pick-upau.org.br

água, um salgadinho ou até mesmo um sorvete sejam consumidos nessas em-

do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

Site: www.pick-upau.org.br
www.projetoaves.org.br

balagens.
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