
 
 

Durante toda a Semana Lixo Zero 
 

● Campanha de Conscientização Lixo Zero Leve sua Sacola e EcoBag e concorra a 1 kit de cosméticos naturais 
veganos da Harmoniza Cuidados Naturais. Onde? Lojas da Sabores & Grãos na Vila Nova, Barra e Shopping  

● Campanha de recebimento de tampinhas plásticas e lacres de alumínio convertidas para a Gang dos Patinhas 
Poverellos, organização protetora dos animais independente que busca adoção responsável. Onde? Romero 
Training, Rua Manoel Luís da Silva.  

● Recebimento de esponjas encaminhadas ao programa TerraCycle e de tampinhas plásticas convertendo em 
prática de natação para crianças na cidade. Onde? Restaurante Mãejerona, Rua Augusto Mielke, 184 no 
Baependi.  

● Campanha Força do Lacre - recebimento de lacres de alumínio convertidos em cadeiras de rodas. Onde? SESI 
e SENAI 

● Campanha de recebimento de tampas plásticas convertidas em doação de caixas de leite para famílias em 
vulnerabilidade da nossa região. Onde? SESI e SENAI 

● Programa Novos Caminhos - coleta de computadores e smartphones para manutenção e doação a alunos 
carentes da rede pública. Onde? SESI e SENAI 

● Recicla CDL recebe descarte de lixo eletrônico. Pontos de coleta: na própria CDL, na Católica SC, IFSC 
(Centro), Lecimar, Sipar, Unisociesc e Weg. 

● Programa CDL para coleta de lâmpadas, em parceria com a empresa Reciclus. Pontos de coleta: lojas 
Balaroti, Ceigon Materiais Elétricos, Breithaupt (Centro e Barra), Comercial Haveg, Conti Elétrica, Figueira 
Material de Construção, Franzner Material de Construção, Geraluz, Lunelli Materiais Elétricos e Marmil 
Distribuidora. 

● PEV, Ponto de Entrega Voluntário - recebe resíduos diferenciados que não são coletados com a coleta 
seletiva, como móveis, restos de madeiras, vidros, metais, eletrodomésticos, eletrônicos, pneus e outros 
itens recicláveis. Onde? Rua Leocádio Rodrigues, no bairro Vila Lenzi, próximo à Arena Jaraguá. 

● Campanha Doe um Vidro e Ajude um Animal com recebimento de vidros de conserva e garrafões de vinho. 
Onde? coleta em casa agendada pelo whatsapp 99644-9386 ou entregas na Mecânica Taio na Ilha da 
Figueira, Agropecuária Alegri no Chico de Paula, Agropecuária Martins na Vila Lalau e na ONG AME ANIMAIS 
no Água Verde. 

 

Dia 23 - Sexta 
 

● 9:30hs   Live de Abertura da 2ª Semana Lixo Zero em Jaraguá do Sul   Instagram @jaraguazerolixo    
 

Dia 24 - Sábado 
 

● 8hs   Aula online de kundalini yoga ao vivo, ciência da mente e do corpo, para elevar o espírito, que não tem 
limites, nem discriminação. Com Danúsa Ára Morais.    Instagram @gomos.us 

● 8:30hs às 17hs   Fazendo arte com reciclagem, lixo zero na Casinha Encantada. Evento com roda de 
conversa, expositores e alimentação.    Rua Irmão Leandro, 742 Vila Lenzi   Instagram @phsustentavel 

● 9:30hs às 18hs   Urban Jungle Decor, mostra de decorações sustentáveis e kokedamas   Espaço JB, Rua João 
Planincheck, 101 – Bairro : Nova Brasília   Instagram @nadiariegel_elainecotrim 

 

 

 
 
 



 
Dia 25 - Domingo 
 

● 10hs   Live Infância Lixo Zero, como começar uma nova vida mais sustentável   Instagram @fernandafock e 
@jaraguazerolixo 

● 14hs   Postagem Atitudes Sustentáveis de um restaurante   Instagram @jaraguazerolixo 
@maejeronarestaurante  

● 15:30hs   Mutirão de agrofloresta com estudo teórico   Rua Olivio domingos Brugnago 238   Instagram 
@marcus_negri e @compostarua 

● 19hs   Live Caminho para o Autoconhecimento   Instagram @elliszakrzewski e @jaraguazerolixo 
 

Dia 26 - Segunda 
 

● 9hs   Postagem Movimento Vida + do Grupo Lunelli sobre consumo consciente e alimentação sustentável   
Instagram @jaraguazerolixo @grupolunelli  

● 12hs   Mini-doc Problemática do uso das Sacolas Plásticas em Jaraguá do Sul, realizado por três alunas do 
técnico integrado em química do IFSC   Instagram @jaraguazerolixo @gipellis @mi.lesma @thais_dorn 

● 16hs   Live prática Alimentação Vegetariana e o Impacto na sua Saúde e do Planeta   Instagram @nutrimirtes 
e @saboresegraos 

 

Dia 27 - Terça 
 

● 8hs   Postagem Implementação da troca de copos descartáveis por reutilizáveis na WEG   Instagram 
@jaraguazerolixo @weg.motores 

● 10hs   Palestra de sensibilização e implantação da gestão de resíduos orgânicos no Centro de Inovação. 
Evento fechado.   Novale Hub - Centro de Inovação de Jaraguá do Sul   Instagram @compostarua 
@marcu_negri @novalehubinovacao 

● 11hs   Implementação da separação de resíduos e do processo de compostagem do Centro de Inovação. 
Evento fechado.   Novale Hub - Centro de Inovação de Jaraguá do Sul   Instagram @compostarua 
@marcu_negri @novalehubinovacao 

● 11hs às 18hs   Espaço aberto para visita e conversa sobre a sustentabilidade em seus diversos aspectos   
Feirinha Orgânica do Virgo   Instagram @virgo.organico    

● 14hs   Vídeo Cores da terra - terra transformada em tinta   Instagram @jaraguazerolixo @epagri 
@josianespassos 

● 18hs   Vídeo Alimentação Pet - prós e contras de cada modalidade de alimentação na sustentabilidade   
Instagram @jaraguazerolixo @vetjulibach 

 

Dia 28 - Quarta 
 

● 8hs   Postagem de Divulgação de ações de coleta do SESI SENAI Vale do Itapocu e parceiros   Instagram 
@jaraguazerolixo @sesi.jaraguadosul @senai.jaraguadosul  

● 11hs às 18hs   Espaço aberto para visita e conversa sobre a sustentabilidade em seus diversos aspectos   
Feirinha Orgânica do Virgo   Instagram @virgo.organico 

● 11:11   Live Criatividade Cíclica: Reconhecimento das fases do Processo Criativo   Instagram @marthina.art  

 

 
 
 



 
● 13:05   Comece Agora a Reciclar! Apresentação de boas práticas de reciclagem e o seu impacto na sociedade. 

  meet.google.com/yuw-qjie-hsy   Instagram @bommicrocredito 
● 17hs   Postagem como contribuir para um Futuro comum e sustentável: Hábitos sustentáveis do Grupo 

Lunelli   Instagram @jaraguazerolixo @grupolunelli 
● 18:30hs   Live Sustentabilidade na Prática com a Cintia, criadora da feira orgânica Orgânicos da Gente   

Instagram @organicos.da.gente e @jaraguazerolixo 
● 19:30hs   Lixo Mental Zero com Yoga. Aula de Tantra Yoga com Jéssica Porto.   Instagram @sandranandayoga 

- Facebook @SandranandaCasaDeYoga 
 

Dia 29 - Quinta 
 

● 12hs   Entrevista ao vivo com o Jaraguá Zero Lixo e SAMAE, conversando sobre a Semana Lixo Zero e tirando 
dúvidas sobre o lixo   Programa Sessenta Minutos com Joe Junior na Rádio Supernova 101.9 FM   Instagram 
@supernovafm @jaraguazerolixo @samaejaraguadosul 

● 15hs   Entrevista com o Virgo da Feirinha Orgânica do Virgo, Parte 1   Instagram @jaraguazerolixo 
@virgo.organico 

● 18hs   Live Chás e seus benefícios medicinais   Instagram @anevicosméticos @vivianenart 
● 19hs às 21hs   Curso de Stylist Pessoal. Como ter um guarda roupa mais inteligente multiplicando seus looks 

e usando as peças do jeito certo para seu tipo de corpo.   Instagram @anavieira.y e @jaragualixozero, com 
participação de @yaninnaatelie e @extranoica.demode 

 

Dia 30 - Sexta 
 

● 9hs   Postagem Curiosidades sobre gestão de resíduos do Grupo Lunelli e as alternativas utilizadas para 
reduzir a geração de resíduos.   Instagram @jaraguazerolixo @grupolunelli 

● 14hs   Vídeo Tratamento dos Resíduos da Construção Civil e  Jardinagem   Instagram @jaraguazerolixo 
@transpezia 

● 18hs   Vídeo Novas Formas de consumo possibilitando Práticas Sustentáveis   Instagram @jaraguazerolixo 
@quintalaplicativo 

● 21hs   Live Fraldas Ecológicas   Instagram @florescer.ecologicos e @jaraguazerolixo 
 

Dia 31 - Sábado 
 

● 8h30   Vídeo O que tem no seu lixo? Ele pode dizer muito sobre você e sua alimentação.   Instagram 
@jaraguazerolixo @lindolfonutricionista 

● 9h30   Caminhada consciente com coleta do lixo nas ruas, que será revertido por mudas de verdura e árvores 
frutíferas ou nativas da região. Com elas, será iniciado em outro momento um sistema agroflorestal 
comunitário   Ponto de encontro: em frente a agropecuária Fazenda, Jaraguá 99   Instagram @thais.finta 
@geracao.sustentavel 

● 11hs   Live prática Cozinhando com PANC’s. Montagem do cardápio com as sobras da feira de Orgânicos.   
Instagram @jaraguazerolixo @anavieira.y e convidadas 

● 15hs   Entrevista com o Virgo da Feirinha Orgânica do Virgo, Parte 2   Instagram @jaraguazerolixo 
@virgo.organico 

 

 
 
 

https://meet.google.com/yuw-qjie-hsy
https://www.instagram.com/thais.finta/
https://www.instagram.com/geracao.sustentavel/


 
● 16hs às 18hs   Immersação, uma ação social imersa em língua inglesa. Limpeza dos arredores do Parque 

Malwee falando em inglês durante todo o caminho.   Ponto de encontro: entrada do Parque Malwee   
Instagram @teachertiagokbti @tiagorafaelk 

 

Dia 1 - Domingo 
 

● 8hs   Vídeo Residuo Tour, O Bem-Estar do planeta é Prioridade   Instagram @jaraguazerolixo @transpezia 
● 10hs   Vídeo Difusor Ambiental com materiais de reuso para harmonizar ambientes, faça você mesmo!   

Instagram @jaraguazerolixo @m20arquitetura 
● 12hs   Vídeo Escondidinho de casca de banana   Instagram @jaraguazerolixo @truffedelicatesse 
● 16hs   Vídeo Reaproveitamento de resíduos orgânicos de cozinha para alimentação animal, da feira ao 

campo   Instagram @jaraguazerolixo @sitiodavoika @organicos.da.gente 
● 18h30   Live Saneamento Sustentável. Conversa sobre implementação de um sistema de saneamento/ 

tanque de evapotranspiração (TEvap), no espaço Integrarte.   Instagram @integrarte.art e 
@baobasustentavel 

● 20hs   Vídeo Visita à Cooperativa de reciclagem Abecan no João Pessoa   Instagram @jaraguazerolixo 
● 21hs   Live de Encerramento da 2ª Semana Lixo Zero em Jaraguá do Sul   Instagram @jaraguazerolixo 

 

O que é o conceito Lixo Zero? 

Segundo o Instituto Lixo Zero Brasil, o conceito lixo zero consiste no máximo aproveitamento e correto                

encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução – ou mesmo o fim – do encaminhamento destes                  

materiais para os aterros sanitários e/ou para a incineração.  

De acordo com o conceito estabelecido pela ZWIA – Zero Waste International Alliance –Lixo Zero é: “uma meta ética,                   

econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vidas e práticas de forma a incentivar                    

os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso                

pós-consumo.” 

Serviço: 
O que? 2ª Semana Lixo Zero de Jaraguá do Sul 
Quando? De 23 de outubro a 1 de novembro 
Quanto? Gratuito 
Onde? Online e presencial, conforme cada ação 
 
Contatos: 
Diogo Chiodini – (47) 99207-1986 
Ana Vieira – (47) 99914-9199 
Marcus Negri – (48) 98831-5622 

 

 
 
 


