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O Senac Jabaquara promove, de 2 a 30 de junho, a exposição

Aves da Mata Atlântica.

Aves da Mata Atlântica

Organizada pela Agência Ambiental Pickupau, a exposição conta com mais de 20 imagens de pássaros do projeto
Papagaios, maritacas e tucanos apresentam ao público a diversidade de espécies e a beleza natural do Brasil, com o objetivo sensibilizar
as pessoas a respeito da preservação e conservação da Mata Atlântica.
Sobre o projeto
Realizando pesquisas científicas sobre avifauna do Litoral Norte de São Paulo, o projeto
sensibilização da sociedade sobre a conservação e a preservação da biodiversidade.

Aves da Mata Atlântica também promove ações de

Sobre a Agência Ambiental Pickupau
É uma ONG ambientalista, fundada em 1999, por três exintegrantes do Greenpeace. Originalmente criada no Cerrado, hoje atua
diretamente na Mata Atlântica. A Pickupau desenvolve projetos em diversas áreas ambientais, como: jornalismo especializado; produção
florestal de espécies nativas de biomas brasileiros; reflorestamento de áreas degradadas e recuperação de fragmentos florestais; políticas
públicas; mitigação às mudanças climáticas e pesquisa científica sobre biodiversidade.
Conheça os cursos com inscrições abertas no Senac Jabaquara.

Tags: fauna, litoral de são paulo, litoral SP, pássaros, extinção, meio ambiente, proteção ambiental, preservação ambiental,
conservação ambiental, conscientização ambiental, bioma, exposição de fotos, passarinho, pássaros da mata atlântico, bem te vi,
tucano, pica pau de cabeça amarela, saira, araçari, canário, coruja, florestas, pássaros brasileiros, aves brasileiras, gratuito,
grátis, Senac SP
Atualizado em: 25/04/2017 09:01:11

Serviço
Senac Jabaquara
Av. do Café, 298  Jabaquara
São Paulo  SP
Email: jabaquara@sp.senac.br
Telefone: 11.21469150
Data e Horário
02/06/2017 até 30/06/2017 De segunda a sexta das 8h às 21
horas, Sábados das 8h às 14 horas
Preço
Visitação gratuita.
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