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Vila de Itaúnas – ES 
 

 
 
ATIVIDADE 1 
CINECLUBE VILA  
MOSTRA LIXO ZERO ON LINE  - 24 a 31/10 
MENOS LIXO E MAIS AMOR (por você e pelo planeta) 
Filmes da Semana LIXO ZERO: 
Acesse https://www.facebook.com/sapitaunas 
 
 
 
 

 
 
O cineclube VILA convida você para mergulhar no LIXO. 
Mergulhar no lixo, opa isso não é bom ne?  
E você pode me responder, que nojo, que horror! Pois é, um horror, mas é 
isso que estamos fazendo com nosso planeta. Afogando ele em resíduos 
de todos os tipos que causam dia a dia um imenso mal a todos os seres 
que fazem parte da maravilhosa teia da vida.  



Por isso o convite, vamos pensar sobre o lixo que produzimos todos os 
dias e refletir como eu posso reduzir meu lixo e com isso o impacto 
negativo no planeta.  
 
FILMES:  
 
Obsolescência  Programada    
Obsolescência  programada  está  em  nossas  vidas,  a  evolução  de  um  sistema  
que  era  feito  para  estragar  para  um  sistema  atual  que  leva  o  consumidor  a  
substituir  produtos  através  do  desejo  do  novo,  seja  por  evolução  de  design  ou  
tecnologia. 
 
Catadoras  e  Catadores  |  Documentário  
Hoje  um  dos  maiores  desafios  nas  nossas  cidades  é  a  geração  de  resíduos  
sólidos.  Aterrar  ou  incinerar  esses  materiais  é  um  desperdício,  porque  degrada  
o  meio  ambiente  e  provoca  exaustão  dos  recursos  naturais,  contribuindo  para  a  
mudança  climática.  Catadoras  e  Catadores  mostra  como  cooperativas  na  
região  metropolitana  de  São  Paulo  coletam,  separam  e  comercializam  resíduos  
recicláveis  domésticos. 
 
Dá  pra  viver  uma  vida  Lixo  Zero?  |  MARES  LIMPOS  
Você  sabe  o  que  são  Cidades  Lixo  Zero?  São  aquelas  com  ambição  de  não  
gerar  nenhum  lixo  que  não  possa  ser  reinserido  na  cadeia  e  já  existem  várias  
delas  pelo  mundo.  
 
 
LIXO  
Você  sabe  para  onde  vai  o  lixo  que  você  produz?  Nessa  animação,  você  
conhecerá  o  ciclo  de  vida  de  todos  os  produtos  que  consumimos  e  
descartamos!  
 
Natureza  Sabe  Tudo  -  Lixo  e  Desperdício  
Animação  Infantil  
 
 
ATIVIDADE 2  
SEMANA LIXO ZERO – NOSSA VILA 
Segue o programa NOSSA VILA sem lixo, trabalhando o conceito 4R 
Coleta de caixas tetrapark para reutilização no viveiro comunitário de 
Itaunas e lançamento da campanha para reciclagem de esponjas de 
limpeza. 
 
De segunda a sexta das 15 às 17:00 hs 
Local: Viveiro Comunitário de Itaúnas 
 
 



 
 
  
ATIVIDADE 3 
SEMANA LIXO ZERO – RÁDIO COMUNITÁRIA 
Dia 28/10 - as 15 horas 
Sintonize: Radio Comunitária Dunas de Itaúnas, FM 89.7 
Programa NOSSA VILA,  LIXO ZERO e você! 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
   
 
	  


