
 

             PROGRAMAÇÃO SEMANA 
LIXO ZERO 
FORTALEZA 

 

De 26 a 01/11 
  

*8:00 às 18:00 - Semana de exposição de produtos         

artesanais feitos de resíduos no Hotel Sonata de        

Iracema . (aberto) 

  

*Semana de arrecadação de óleo de cozinha para transformação em sabão           

pela REMES. (aberto) 

  

*Ação de distribuição de coletores transformados e Educação        

ambiental para barracas da Praia do Futuro – Realizado por          

JUNCO + IPOM (Programação exclusiva para membros). 

 



 

De 26/10 a 30/10 

 

*8:00 às 18:00 – Uso experimental da sala de reunião e estação            

de trabalho na Transforme Coworking durante a Semana Lixo         

Zero. Primeiro Coworking Lixo Zero do Brasil (Aberto sendo         

necessário agendamento). 

  

*Semana de conscientização Lixo Zero para os colaboradores do Hotel Sonata           

de Iracema     (Fechado) 

  

26/10 

*07:00 – Ação de limpeza de praia na Praia de Iracema com            

André Comaru. (Aberto) 

  

*18:00 - Webinar: "Quem é o movimento Lixo Zero de Fortaleza?"           

(promovido por João Paulo Paulo Diniz (aberto) 

  

27/10 

  

*8:00 às 18:00 - Visita pedagógica na       

Transforme Coworking, primeiro Coworking    

Lixo Zero do Brasil. (Aberto) 



  

*13:00 - Webinar- A utilização de plásticos de uso         

único: por que reduzir é o caminho com Adriana         

Isabelle Barbosa Lima Sá Leitão. (Aberto) 

 

 
*15:00 – Palestra: Práticas Lixo Zero do Colosso        

Fortaleza e lançamento do game “colaborador verde”       

para os colaboradores da empresa (fechado). 

  

*18:00 - Bate-papo "Lixo Zero é possível" na Junco         

Surf (Evento fechado). 

  

*19:30 - Webinar: “Logistica Reversa” Universidade      

Uninassau (Youtube) com participação de Rebeca      

Wermont representando o Instituto Lixo Zero Brasil       

(Evento aberto). 

  

28/10 

 

 



*15:00 - Live: O processo de certificação do primeiro         

Coworking lixo zero do Brasil. Acompanhe no perfil        

@trasfomecoworking e @lixozerofortaleza. 

  

*17:00 - Webinar: Investimentos em startups que trabalham com         

sustentabilidade com uma investidora anjo. Acompanhe pelo perfil        

do        Instagram @rapaduravalley. 

  

29/10 

 

 
*10:00 - Bate-papo "Lixo Zero é possível" no Instituto         

Povos do  

Mar. (fechado) 

  

*14 às 18 - Distribuição de mudas no Salão de Beleza           

Casa Linda Flor para os clientes e funcionários. (fechado) 

  

*15:00 - Bate-papo "Lixo Zero é possível" no Instituto         

Povos do Mar. (fechado) 

  



*18:00 - Roda de conversa: Trocas sustentáveis com        

Mirian Ruty dos Santos ( fechado). 

  

*19:00 - Live: " Como a sociedade pode contribuir de forma           

efetiva com a Rede de catadores " por Cicero Catador através 

do perfil no Instagram @lixozerofortaleza. (aberto) 

  

30/11 

  

*17:00 - Distribuição de coletores artesanais de pilhas        

feitos de resíduos para os comerciantes da Praia de         

Iracema. (aberto) 

 

 31/10 

 
*8:00 às 12:00 - Oficinas, rodas de       

conversa, exposição, Yoga, alimentação    

saudável no Espaço MarleneBarreira    

(Evento aberto necessário inscrição). 

  

*16:00 - Roda de conversa sobre o       

documentario Ilha das Flores e o problema       



social do lixo . Realizado pelo instagram da        

Debora Castro - @eudebicastro (fechado) 

  

 

 


