
 

             PROGRAMAÇÃO SEMANA 
LIXO ZERO 

NATAL 
 
 

Terça-feira (03/11) 

Nome do evento: Pedágio Ambiental 

Horário: Das 07h às 09h 

Local: Cruzamento das Avenidas Prudente de Morais com a Avenida da Integração, em             

Natal/RN 

Organizador: Marcelo Dantas Nepomuceno - SindRecicla-RN 

Descrição do evento: Distribuição de material de divulgação colocando no retrovisor           

dos carros que estarão parados sob o sinal de trânsito fechado. Após o término do               

tempo do sinal de trânsito, o material de divulgação é recolhido. Os profissionais do              

setor participantes da ação estarão devidamente identificados com colete, faixa do           

evento e material de divulgação permanente e recolherão no ponto e horários fixados             

os resíduos descritos: garrafas plásticas e caixas de leite, papel, papelão, jornais,            

metais, latas e panelas de alumínio, potes e produtos plásticos e caixas de ovos. 

 
Nome do evento: ECOZAP LIXO ELETRÔNICO - Descarte consciente! 

Horário:08h – 16h 

Local: serviço ECOZAP 99966-4010 - Coleta Domiciliar de Eletroeletrônicos. 

Organizador: NATAL RECICLAGEM LTDA ME 



Descrição do evento: A Ação será uma forma de incentivar o descarte Consciente do              

Lixo Eletrônico em Natal, com propósito de alcançarmos "LIXO ZERO" - Iremos            

disponibilizar o serviço ECOZAP 99966-4010 - Coleta Domiciliar de Eletroeletrônicos. 

Qualquer morador da cidade do Natal possa solicitar a coleta de seus resíduos             

eletroeletrônicos  

Como Funcionará?  

Para solicitar a coleta é só nos enviar foto dos resíduos, endereço e nome da pessoa no                 

local que em até 24hs uma equipe de coleta recolherá os resíduos eletrônicos no              

endereço solicitado. 

Nome do evento: 5Rs na prática 

Horário: 14h 

Local:  Instagram Reciclei e Amei @recicleieamei 

Organizador: Karlúcia Rodrigues – Reciclei e Amei 

Descrição do evento: Postagem de vídeo mostrando como praticar os 5Rs no nosso dia              

a dia. 

Nome do evento: LIVE - Atitudes que inspiram sustentabilidade: Que atitudes você,            

as pessoas que moram com você ou sua empresa adotam para reduzir sua produção              

de resíduos ou para aproveitá-los ao máximo? 

Horário: 18 horas 

Local: Instagram @neppdiaren 

Organizador: Ceres Dantas - Núcleo de Extensão e Prática Profissional da DIAREN-IFRN 

Descrição do evento: Evento online para divulgação de ações de sustentabilidade em            

relação a resíduos sólidos, com propostas de engajamento dos seguidores na temática            

de educação ambiental. O NEPPSA irá sugerir desafios com a participação dos seus             

seguidores, através de postagens nos stories do Instagram, marcando o @neppdiaren           

e o @semanalixozeronatal (e a #semanalixozero), uma foto, gif ou pequeno vídeo            

cumprindo com os desafios. 

Nome do evento: Criatividade e Ação 

Horário: 20 horas 

Local: Live no Instagram @semanalixozeronatal 



Organizador: Luíza de Sá - Semana Lixo Zero 

Descrição do evento: Bate-papo sobre trabalhos manuais que podem ser feitos utilizando                    
materiais que seriam descartados no lixo. 

Nome do evento: Pontos de coleta de óleo usado em Natal/RN 

Horário: 07h30 às 16h 

Local: redes sociais da @semanalixozeronatal e @caern115 

Organizador: Projeto Esgotamento Legal - Caern 

Descrição do evento: Divulgação dos pontos de coleta implantados pelo Projeto           

Esgotamento Legal em parceria com as instituições não governamentais 

Nome do evento: Apresentação de mamulengos - Projeto Esgotamento Legal 

Horário: 07h30 às 16h 

Local: redes sociais da @semanalixozeronatal e @caern115 

Organizador: Projeto Esgotamento Legal - Caern 

Descrição do evento: Apresentação de mamulengos com o título "Esgotamento Legal" da                    
Cia Teatral Ladrões do Sorriso. 

Nome do evento: Ecoponto - Descarte de materiais de escrita 

Horário: 9h às 14h 

Local: Prédio da Federação das Indústrias do RN (Av. Sen. Salgado Filho, 2860. Lagoa                          
Nova) 

Organizador: SindRecicla-RN 

Descrição do evento: Esta ação objetiva estabelecer um ponto fixo, permanente e de fácil                        
acesso, para o recebimento de materiais de escrita com fins ao descarte correto destes                           
resíduos, além de oportunizar a posteriori a doação de recursos para uma entidade sem                           
fins lucrativos, a depender do volume arrecadado.  

Poderão ser descartados: Lápis grafite, Lápis colorido, Lapiseiras, Canetas, Canetinhas                   
hidrocor, Borrachas, Apontadores, Marca-texto, Marcadores permanentes, Marcadores de               
quadro-branco de quaisquer marcas e suas respectivas embalagens. O material será                     
qualificado e encaminhado para uma empresa especializada na reciclagem deste tipo de                       
resíduos, que será transformado em uma nova matéria-prima, chamada Pellet. 

Nome do evento: 



Horário: 

Local: 

Organizador: 

Descrição do evento: 

Quarta-feira (04/11) 

Nome do evento: Pedágio Ambiental 

Horário: Das 07h às 09h 

Local: Cruzamento das Avenidas Prudente de Morais e Avenida da Integração, em            

Natal/RN 

Organizador: Marcelo Dantas Nepomuceno - SindRecicla-RN 

Descrição do evento: Distribuição de material de divulgação colocando no retrovisor           

dos carros que estarão parados sob o sinal de trânsito fechado. Após o término do               

tempo do sinal de trânsito, o material de divulgação é recolhido. Os profissionais do              

setor participantes da ação estarão devidamente identificados com colete, faixa do           

evento e material de divulgação permanente e recolherão no ponto e horários fixados             

os resíduos descritos: garrafas plásticas e caixas de leite, papel, papelão, jornais,            

metais, latas e panelas de alumínio, potes e produtos plásticos e caixas de ovos. 

Nome do evento: Intervenção artística na casa Coletivo Xanana 

Horário: 9h até 16:30h 

Local: Casa Coletivo Xanana 

Organizador: Kellita Morais Reis - Estúdio de Arquitetura Forma Expressa 

Descrição do evento: O evento consiste na criação de vários painéis pintados por um              

grupo de artistas como forma de conscientização ambiental através de exemplos que            

inspiram a mudança de hábitos. Queremos, através da arte, incentivar aos usuários do             

Coletivo Xanana novas práticas sustentáveis. 

Nome do evento: ECOZAP LIXO ELETRÔNICO - Descarte consciente! 

Horário:08h – 16h 

Local: serviço ECOZAP 99966-4010 - Coleta Domiciliar de Eletroeletrônicos. 



Organizador: NATAL RECICLAGEM LTDA ME 

Descrição do evento: A Ação será uma forma de incentivar o descarte Consciente do              

Lixo Eletrônico em Natal, com propósito de alcançarmos "LIXO ZERO" - Iremos            

disponibilizar o serviço ECOZAP 99966-4010 - Coleta Domiciliar de Eletroeletrônicos. 

Qualquer morador da cidade do Natal possa solicitar a coleta de seus resíduos             

eletroeletrônicos  

Como Funcionará?  

Para solicitar a coleta é só nos enviar foto dos resíduos, endereço e nome da pessoa no                 

local que em até 24hs uma equipe de coleta recolherá os resíduos eletrônicos no              

endereço solicitado. 

Nome do evento: Reaproveitamento de Resíduos e Arte 

Horário: 14h 

Local:  Instagram Reciclei e Amei @recicleieamei 

Organizador: Karlúcia Rodrigues – Reciclei e Amei 

Descrição do evento: Lançamento de vídeo-aula gratuita para criação de objetos úteis            

reutilizando materiais. 

Nome do evento: Sustentabilidade na Prática 

Horário: 15 horas 

Local: Coletivo Xanana / @semanalixozeronatal 

Organizador: Coletivo Xanana 

Descrição do evento: Celebração do retorno oficial das atividades do Coletivo Xanana,            

com apresentação da Casa Xanana e conversa sobre sustentabilidade na prática. 

Nome do evento: WEBINAR - Compostagem caseira - Pensando no resíduo orgânico            

que geramos. 

Horário: 16h 

Organizador: Régia Lúcia (IFRN/PPGUSRN e ABES) 

Local: Youtube  

(https://www.youtube.com/channel/UCgfmw8FJaCtVMaQyLygPuzg?view_as=subscrib

er)  

https://www.youtube.com/channel/UCgfmw8FJaCtVMaQyLygPuzg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCgfmw8FJaCtVMaQyLygPuzg?view_as=subscriber


Descrição do evento: Webinar com palestra e vídeo de como a pandemia me fez olhar               

para os resíduos que geramos, principalmente os orgânicos e como, as donas de casas              

podem se inserir nessa temática de uma forma lúdica e ao mesmo tempo pensando na               

responsabilidade ambiental. 

Nome do evento: LIVE - Atitudes que inspiram sustentabilidade - Conheça seu lixo             

(quanto produz semanalmente, qual sua composição – mais resíduos recicláveis ou           

orgânicos-, como você destina seu lixo, o que você pode fazer para gerir melhor seu               

lixo?) 

Horário: 18 horas 

Local: Instagram @neppdiaren 

Organizador: Ceres Dantas - Núcleo de Extensão e Prática Profissional da DIAREN IFRN 

Descrição do evento: Evento online para divulgação de ações de sustentabilidade em            

relação a resíduos sólidos, com propostas de engajamento dos seguidores na temática            

de educação ambiental. O NEPPSA irá sugerir desafios com a participação dos seus             

seguidores, através de postagens nos stories do Instagram, marcando o @neppdiaren           

e o @semanalixozeronatal (e a #semanalixozero), uma foto, gif ou pequeno vídeo            

cumprindo com os desafios. 

Nome do evento: Live sobre a Importância da reciclagem de bitucas para o meio              

ambiente com o convidado Marcos Poiato, CEO e Fundador da empresa Poiato            

Recicla 

Horário: 16h 

Local: instagram @semanalixozeronatal 

Organizador: Juçara Ramalho. Consultora em Sustentabilidade e Embaixadora do         

Instituto Lixo Zero Brasil. 

Descrição do evento: Live sobre a Importância da reciclagem de bitucas para o meio              

ambiente com o convidado Marcos Poiato, CEO e Fundador da empresa Poiato Recicla 

 

Nome do evento: Pontos de coleta de óleo usado em Natal/RN 

Horário: 07h30 às 16h 

Local: redes sociais da @semanalixozeronatal e @caern115 

Organizador: Projeto Esgotamento Legal - Caern 



Descrição do evento: Divulgação dos pontos de coleta implantados pelo Projeto           

Esgotamento Legal em parceria com as instituições não governamentais 

Nome do evento: Apresentação de mamulengos - Projeto Esgotamento Legal 

Horário: 07h30 às 16h 

Local: redes sociais da @semanalixozeronatal e @caern115 

Organizador: Projeto Esgotamento Legal - Caern 

Descrição do evento: Apresentação de mamulengos com o título "Esgotamento Legal"           

da Cia Teatral Ladrões do Sorriso. 

Nome do evento: 

Horário: 

Local: 

Organizador: 

Descrição do evento: 

Quinta-feira (05/11) 

Nome do evento: Pedágio Ambiental 

Horário: Das 07h às 09h 

Local: Cruzamento das Avenidas Prudente de Morais e Avenida da Integração, em            

Natal/RN 

Organizador: Marcelo Dantas Nepomuceno - SindRecicla-RN 

Descrição do evento: Distribuição de material de divulgação colocando no retrovisor           

dos carros que estarão parados sob o sinal de trânsito fechado. Após o término do               

tempo do sinal de trânsito, o material de divulgação é recolhido. Os profissionais do              

setor participantes da ação estarão devidamente identificados com colete, faixa do           

evento e material de divulgação permanente e recolherão no ponto e horários fixados             

os resíduos descritos: garrafas plásticas e caixas de leite, papel, papelão, jornais,            

metais, latas e panelas de alumínio, potes e produtos plásticos e caixas de ovos. 

Nome do evento: ECOZAP LIXO ELETRÔNICO - Descarte consciente! 

Horário: 08h – 16h 



Local: serviço ECOZAP 99966-4010 - Coleta Domiciliar de Eletroeletrônicos. 

Organizador: NATAL RECICLAGEM LTDA ME 

Descrição do evento: A Ação será uma forma de incentivar o descarte Consciente do              

Lixo Eletrônico em Natal, com propósito de alcançarmos "LIXO ZERO" - Iremos            

disponibilizar o serviço ECOZAP 99966-4010 - Coleta Domiciliar de Eletroeletrônicos. 

Qualquer morador da cidade do Natal possa solicitar a coleta de seus resíduos             

eletroeletrônicos  

Como Funcionará?  

Para solicitar a coleta é só nos enviar foto dos resíduos, endereço e nome da pessoa no                 

local que em até 24hs uma equipe de coleta recolherá os resíduos eletrônicos no              

endereço solicitado. 

Nome do evento: Divulgação da Minuta da Política Estadual de Resíduos Sólidos 

Horário: das 10h às 11h30min 

Local: Canal do Youtube SEMARH RN      

(https://www.youtube.com/channel/UCO6bLflsFcDV11-ghJdgfeA) 

Organizador: Robson Henrique Pinto da Silva - SEMARH RN 

Descrição do evento: A SEMARH, em parceria com o Instituto Lixo Brasil (ILZ),             

promoverá durante a Semana Lixo Zero Natal, o evento de divulgação da Minuta da              

Política Estadual de Resíduos Sólidos, no dia 05 de novembro, às 10 horas. 

Nome do evento: Oficina de gestão de resíduos sólidos e compostagem caseira 

Horário: 14 horas 

Local: Instagram @coletivoxanana / @semanalixozeronatal 

Organizador: Coletivo Xanana 

Descrição do evento: Oficina de gestão consciente de resíduos sólidos e compostagem                    
caseira fácil  

Nome do evento: WEBINAR - Logística Reversa dos defensivos agrícolas 

Horário: 16 horas 

Local: Webinar - Plataforma Teams - Inscrições:       

https://www.crea-rn.org.br/site_crearn/acoes_crea/capacita_crearn  

https://www.youtube.com/channel/UCO6bLflsFcDV11-ghJdgfeA
https://www.crea-rn.org.br/site_crearn/acoes_crea/capacita_crearn
https://www.crea-rn.org.br/site_crearn/acoes_crea/capacita_crearn


Organizador: CREA-RN 

Descrição do evento: Webinar com o Engenheiro Agrônomo, professor e conselheiro           

do Crea-RN, ROBSON ALEXSANDRO DE SOUSA, sobre logística reversa dos defensivos           

agrícolas. Os produtores rurais que faz uso de defensivos agrícolas (agrotóxicos) têm a             

obrigação de devolver as embalagens vazias desses produtos nas unidades do Sistema            

Campo Limpo, como é chamado o programa de logística reversa que funciona em             

todas as regiões do país 

Nome do evento: LIVE - Atitudes que inspiram sustentabilidade: Conheça mais sobre            

a geração e destinação do lixo da sua cidade.  

Horário: 18 horas 

Local: Instagram @neppdiaren 

Organizador: Ceres Dantas - Núcleo de Extensão e Prática Profissional da DIAREN IFRN 

Descrição do evento: Evento online para divulgação de ações de sustentabilidade em            

relação a resíduos sólidos, com propostas de engajamento dos seguidores na temática            

de educação ambiental. O NEPPSA irá sugerir desafios com a participação dos seus             

seguidores, através de postagens nos stories do Instagram, marcando o @neppdiaren           

e o @semanalixozeronatal (e a #semanalixozero), uma foto, gif ou pequeno vídeo            

cumprindo com os desafios. 

Nome do evento: A cultura de consumo e o lixo eletrônico: Causas e             

responsabilidades. 

Horário: 19:30 horas 

Local: Youtube - Projeto E-lixo (https://youtu.be/tMhA-oJJ1i8)  

Organizador: E-lixo (Projeto de recondicionamento e reciclagem de resíduos         

eletroeletrônicos.  

Descrição do evento: Vamos conversar sobre a cultura do consumo e como ela pode              

ser repensada em prol da preservação do meio ambiente e da redução da produção de               

resíduos eletroeletrônicos. 

Nome do evento: LIVE - Pano de cera: O substituto ecológico do Plástico Filme 

Horário: 20 horas 

Local: @sigabeebag 

Organizador: Bruna Pereira 

Descrição do evento: Live sobre Pano de Cera da Beebag  

https://youtu.be/tMhA-oJJ1i8


Nome do evento: LIVE - Eco Prosa 

Horário: 20 horas 

Local: Live no instagram @Ecopraça e @semanalixozeronatal (Luiza de Sá) 

Organizador: Geraldo Gondim - Instituto Ancestral 

Descrição do evento: Eco Prosa é uma iniciativa do instituto ancestral, que visa             

promover o debate e reflexões referentes às pautas ambientais. A atividade acontece            

nos canais de comunicação do Ecopraça. Projeto idealizado pelo Instituto. 

Nome do evento: Roda de Conversa - Sustentabilidade no Ramo de Alimentos:            

Utopia ou Realidade? 

Horário: 19h30 às 20h30 

Local: https://meet.google.com/anb-rpdm-cdw 

Organizador: Núcleo de Tecnologia em Engenharia Química (NUTEQ)da Universidade         

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Descrição do evento: Roda de conversa sobre a aplicação de atitudes sustentáveis            

dentro do ramo de alimentos desde pequenas à grandes empresas. Temas que serão             

abordados: Gestão sustentável Ficha Técnica Gestão de resíduos Logistica reversa          

Produtos locais Comportamento sustentável Marketing verde. 

Nome do evento: Pontos de coleta de óleo usado em Natal/RN 

Horário: 07h30 as 16h 

Local: redes sociais da @semanalixozeronatal e @caern115 

Organizador: Projeto Esgotamento Legal - Caern 

Descrição do evento: Divulgação dos pontos de coleta implantados pelo Projeto                  
Esgotamento Legal em parceria com as instituições não governamentais 

Nome do evento: Apresentação de mamulengos - Projeto Esgotamento Legal 

Horário: 07h30 às 16h 

Local: redes sociais da @semanalixozeronatal e @caern115 

Organizador: Projeto Esgotamento Legal - Caern 

Descrição do evento: Apresentação de mamulengos com o título "Esgotamento Legal" da                    
Cia Teatral Ladrões do Sorriso. 

https://meet.google.com/anb-rpdm-cdw
https://meet.google.com/anb-rpdm-cdw


Nome do evento: Árvores Tecnológicas: Ação de Educação Ambiental através                
georreferenciamento de plantas nativas no Parque da Cidade de Natal. 

Horário: 15 horas 

Local: Parque da Cidade do Natal 

Organizador: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB) 

Descrição do evento: 

ente do Município de Campo Mourão, Rua Hamilton Tavela Borges, 159. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


