* HORA DE RENOVAR! Para continuar recebendo a ATUALIDADES ORNITOLÓGICAS (AO 193 a 198) renove sua assinatura. O
boleto anexo pode ser quitado facilmente em casas lotéricas, bancos
etc. Não deixe para última hora. Você pode esquecer. O endereço
que consta no nosso cadastro é o que aparece na etiqueta desta edição. Caso necessite mudar o endereço, quite o boleto e depois envie
uma comunicação pelo e-mail ao@ao.com.br com a mudança. Para
novos pedidos de assinatura, acesso ao www.ao.com.br, escolha
Loja Virtual, cadastre-se e realize o pedido, imprimindo e pagando
o boleto.
* Lançamento de Aves do Acre, de Edson Guilherme. O livro ainda
não tem edição impressa, mas o download da versão digital pode ser
feito gratuitamente no site da editora Edufac: goo.gl/pzwwIu.
* A divertida turma Albatrupe foi criada para
lizar as pessoas para a conservação de albatrozes
tréis. Os personagens são produções da LightStar
que já participou da elaboração de animações como
do Gelo’, ‘Mulan’, ‘Snoopy’ e Asterix. goo.gl/ZwmYtN.
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* Festival Aves de Paraty. Quando? 15-17 de setembro. Onde? Paraty-RJ. Mais informações? goo.gl/gZPsUO.
* Feira de Aves de Sudamérica. Quando? 22-25 de setembro. Onde?
Buenos Aires (Argentina). Mais informações? goo.gl/DXXPxn.
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* AvistarRio. Quando? 08-09 de outubro. Onde? Rio de Janeiro-RJ.
Mais informações? goo.gl/m07jUp.
* Estão em andamento trabalhos para revisão da lista
de fauna ameaçada de extinção do estado de São Paulo.
Uma das etapas desses trabalhos concluiu-se em agosto de 2016, que foi a realização on line de uma consulta
pública sobre a lista, onde
foram convidados a opinar
pesquisadores e público interessado em contribuir com informações relevantes que auxiliem na
análise do estado de conservação das espécies da fauna paulista. Com
relação às aves, uma revisão da lista de espécies ocorrentes no estado
de São Paulo já foi preparada pelo coordenador desse grupo de fauna,
Prof. Dr. Luís Fábio Silveira, curador da coleção ornitológica do Museu de Zoologia da USP, com base na compilação de aves do estado
mantida pelo Centro de Estudos Ornitológicos.
* Errata - Em diversos artigos publicados na Atualidades Ornitológicas 191, maio/junho de 2016, no rodapé da página veio a indicação
de tratar-se da AO 190. Onde assim se lê, leia-se: Atualidades Ornitológicas, 191.
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Atualidades Ornitológicas, 192, julho e agosto de 2016

