
 

             PROGRAMAÇÃO SEMANA 
LIXO ZERO 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
 

23/10/2020 - 10H00 - 11h00 - Live: Turismo, Ciclismo e Meio Ambiente: para             
pensar uma ‘Sanju’ consciente. 

Descrição do evento: O São José dos Pinhais Lixo Zero convida a turismóloga ativista              
Lixo Zero Amanda Selivon ao jornalista e ambientalista Marcos Rosa Filho para            
conversar sobre o município em relação a sua “vocação ambiental”, em ser uma             
cidade onde o turismo e meio ambiente andem juntos, a fim de preservar a              
biodiversidade local e fortalecer o desenvolvimento local. 

Transmissão via Página "São José dos Pinhais Lixo Zero" do Facebook. 

 

24/10/2020 - Vídeo: Conhecendo o conceito Lixo Zero 

 

25/10/2020 - Vídeo: Vamos conhecer a nossa própria casa? - O lixo doméstico 

 

26/10/2020 - Vídeo: Vídeo: Culinária de alimentos reaproveitáveis 

 

27/10/2020 - Vídeo - Cascas de banana e resto de alimentos in natura na lata do                
lixo? 

 

28/10/2020 - Vídeo - Conheça mais sobre a Barragem Miringuava.  

 



29/10/2020 - Bate-papo- O que "Oceano de Plástico (2016)" pode nos ensinar? 

Descrição do evento: O São José dos Pinhais Lixo Zero convida a Fernanda             
Fernandes, integrante do Instituto Pró-restinga, pesquisadora e estudante de biologia          
para comentar os efeitos da poluição plásticas no oceano a partir do documentário             
intitulado "Oceano de Plástico" (2016) de direção Craig Leeson. 

 

30/10/2020 - Vídeo tutorial: Faça você mesmo: desinfetante natural multiuso 

Neste vídeo informativo mostraremos como se faz um produto simples e básico de             
limpeza para casa, a cargo de Petra da página @apetreszeroum. 

 

31/10/2020 - 14h00-15h00 - Live: Por que preferir comprar de um produtor local             
ajuda ao meio ambiente? 

Descrição: A São José dos Pinhais Lixo Zero convida ao economista e Profº             
Junior Ruiz Garcia (UFPR) para conversar sobre como preferir a produção local            
ajuda ao meio ambiente e contribui para o desenvolvimento sustentável. 

Transmissão via Página "São José dos Pinhais Lixo Zero" do Facebook. 

 

01/10/2020 - Ação educativa: Agenda 2030 - ODS. 
 


