
Nome do Evento/Ação? Ex: 
"Composte já!"

O que é o seu evento/ação? Ex: Webinar sobre 
compostagem

Descreva com mais detalhes o que será o seu evento/ação. Quais 
conteúdos serão tratados, qual o seu propósito e como ele está alinhado e 
colabora para a disseminação do conceito Lixo Zero?

Data do 
evento/ação Horário

Descreva qual (ou quais) o nome 
do(s) perfis (rede sociais) vão ser 
usadas para divulgação do 
evento/ação e como será a 
transmissão da atividade 
proposta.

Número estimado 
de participantes e 
agentes 
envolvidos no 
evento/ação.

Aproveitamento Integral dos 
Alimentos

Workshop Online Aproveitamento Integral dos Alimentos Abordaremos como aproveitar integralmente os alimentos através da utilização 
das cascas, sementes, talos etc. em receitas fáceis.

11/1/2020 10:00:00 AM Instagram: @gastropoema
Facebook: /gastropoema
Site: www.gastropoema.com.br

O evento será online, pode ser 
transmitido pelo Instagram, Facebook e 
Youtube.

O dia e horário que coloquei são livres, 
podemos mudar para o que for melhor.

Não tenho ideia.

" APROVEITAR TUDO É 
SAUDÁVEL E PODE "

FAÇO COZINHA SOLIDÁRIA E APRENDI A UTILIZAR 
OS ALIMENTOS DE FORMA A ELIMINAR E 
REAPROVEITAR O QUE SERIA  LIXO EM MUITAS 
COZINHAS E COM ISSO ALIMENTO MUITI MAIS 
PESSOAS.

A Riqueza dos Alimentos 
Como eles chegam às nossas mesas
Como aproveitar o máximo dos vegetais e hortaliças 
Pratos coloridos nutritivos e com ingredientes da Estação 

10/13/2020 10:00:00 AM @doceslembrancasnopote
@queiroga47
@claudiamariaqueiroga

A transmissão pode ser pelo Meet,  
classroom, zoom

Acredito que 100 
participantes 

Roda de Conversa "Uma Vida 
Lixo Zero".

Uma roda de conversa virtual com os leitores do e-book 
"Uma Vida Lixo Zero", pré selecionados.

A ideia é trazer para um encontro virtual através da plataforma google meet, os 
leitores do e-book lançado em setembro, para fazerem suas considerações, 
terarem dúvidas, contribuírem com mais dicas, sobre os assuntos tratados 
nesse material, como: Mudanças de hábitos, consumo consciente, 
responsabilidade na gestão de resíduos, PNRS, cadeia produtiva dos produtos, 
reciclagem, compostagem. A Econviver quer promover um diálogo com muita 
troca de demandas e alternativas sustentáveis, de pessoas com vários níveis de 
consciência e engajamento.

10/28/2020 7:00:00 PM Perfil do instagram: @econviver.eco, 
@alineofsilva.  Linkedin: aline-
fernandes. Facebook: Aline Fernandes. 
Será utilizado o Google Meet para 
realização do encontro virtual.

Público 25, agentes 6.

Rio Coffee Nation Envio de guia para gestão dos resíduos com foco em 
Lixo Zero

Os participantes inscritos no Rio Coffee Nation receberão em suas casas um kit 
com cafés especiais. Junto, enviaremos um guia para orientá-los sobre como 
fazer a gestão dos resíduos gerados neste kit (reciclagem das embalagens e 
compostagem da borra do café).

10/24/2020 10:00:00 AM @riocoffeenation 3000

Oficina de reciclagem de papel Oficina virtual de reciclagem de papel Vamos demonstrar de forma simples e rápida como é possível reciclar papel em 
casa, usando materiais baratos. Uma atividade artística e divertida para crianças 
e adultos criarem novas folhas de papel enquanto refletimos e sobre os 
impactos deste material tão versátil.

10/26/2020 5:00:00 PM @schopfpapier 30

O Ciclo da Logística Reversa Conteúdos teóricos e práticos sobre os Ciclos da 
logística reversa, postados no Instagram, Facebook e 
Twitter 

Compartilhar os conceitos e teorias da logística reversa para que , em primeiro 
lugar, criar consciência sobre a importância de pensar antes de consumir.
Apresentar na prática “onde” estão os gargalos: produtos que descartamos sem 
pensar como eletrônicos, remédios, roupas, plástico, alimentos...
Estimular uso de marcas conscientes
Sugerir estratégias para “organizar” o descarte visando o reaproveitamento ou 
descarte apropriado 
Recomendar locais para entrega de produtos 
O objetivo é que ao final da “Semana Lixo Zero 2020” a Logística Reversa faça 
parte do processo de decisão de consumo para o maior número de pessoas 
possível 

10/23/2020 7:00:00 PM @evademello Inicialmente uma 
pessoa

A cultura da feira de rua. Limpeza Urbana Responsabilidade sobre como gerir resíduos provenientes da feira de rua.
Vou mostrar um vídeos sobre a limpeza e tbm falar sobre disperdicio.

10/23/2020 4:00:00 PM @henriqueniggaz Instagram 10

Projeto Realengo Apresentação dos resultados do Projeto Piloto 
Realengo, iniciativa desenvolvida pelo ILZB em parceria 
com a rede social TheSeetiz.

Utilização da plataforma online TheSeetiz para registro e exposição de fatos e 
ações relacionadas ao conceito do Lixo Zero na região de Realengo/RJ.

10/30/2020 7:00:00 PM @theseetiz @institutolixozerobrasil -

Baía sem plático Retirada de resíduos flutuantes da Baía de Guanabara 
com caícos e limpeza de costas 

Como parte da nossa missao de reduzir o plastico nas águas, iremos com 10 
pescadores ( 5 barcos) com passaguás e ancinhos "pescar" resíduos flutuantes 
e depositados nas costas da Baia de Guanabara. Nossa meta será a coleta de 
500kg de resíduos. Este será triado e separado em tipos de plasticos, 
eletronicos, isopor, têxtil etc de modo a compreender a composicao dos residuos 
na Baia. 

10/29/2020 8:00:00 AM oeoorio 12 ( 10 pescadores + 
2 coordenadoras) 

Praticando a reutilização de 
embalagens no Sítio Raízes - Ilha 
de Guaratiba RJ

Sobre Coleta Seletiva Pensamos em fazer um vídeo (cerca de 5min) descrevendo um pouco da rotina 
de coleta seletiva e da composteira que ocorre aqui no Sítio. A ideia é encorajar 
quem assista e mostrar como é simples, como reduz de fato o volume de 
resíduos que seriam descartados. Aqui no Sítio nós praticamos realmente a 
coleta seletiva, fazemos a separação e vamos reutilizando tudo. Ex: as 
embalagens, sacos, vidros, ficam à disposição para uso e reuso. Também 
fazemos compostagem e tenho uma grande serrapilheira que reúno o que cai 
(galhos etc...) e que trago da casa dos clientes.

10/26/2020 3:00:00 PM Instagram, Facebook e WhatsApp. Bastante pessoas 
pelo números de 
seguidores.

Diga não ao plástico filme Vamos ensinar como fazer panos com cera de abelha 
que substitui o plástico filme.

Como substituir o plástico filme que é de uso único por panos com cera de 
abelha que podem ser reutilizados por 6 meses.Menos geração de resíduos.

10/27/2020 3:00:00 PM @rafaelzarvos 10

Campanha #porumriolixozero Campanha nas redes sociais Campanha nas redes sociais com a #porumriolixozero : A campanha tem como 
objetivo estimular pessoas a conhecer a semana lixo zero e a mobilização das 
mesmas através de posts onde elas compartilharão o que elas fazem, gostariam 
que fizessem ou que gostariam de ver no Rio de Janeiro #porumriolixozero.

10/23/2020 7:00:00 @mareecologica O máximo possível :)

Gestão de resíduos residenciais :
qual é a sua responsabilidade ?

Live Abordarei rapidamente sobre a politica nacional de resíduos sólidos, ensinarei 
vomo fazer gestão de resíduos e recicláveis gerados nas residências; como 
fazer descartes corretos, para onde destinar o lixo reciclável, o que fazer com o 
lixo orgânico.

10/27/2020 15:00:00 Liga da Compostagem e Simone.
Seraphim -Live pelo instagran da Liga

2

Cabelo Lixo Zero - Como manter o 
cabelo saudável de forma natural e 
sustentável

Live no Youtube A live será para apresentar ideias/alternativas de como cuidar do cabelo de forma 
natural, sem gerar lixo, usando apenas insumos naturais e caseiros. Serão passadas 
receitas para fazer vários cosméticos pro cabelo em casa gastando pouco visando 
substituir os cosméticos industrializados.

10/27/2020 19:00:00 Instagram @gi.oaken, youtube https://www.
instagram.com/p/CFvSdtXpj0V/?
igshid=1a4zx3yolk3wi , site cachosdagi.com.
br

30

Realengo Lixo Zero! Roda online de conversa sobre sustentabilidade local e 
cultura.

Roda de conversa online, publicada nas redes sociais da proponente, entre membros de 
coletivos, movimentos, organizações e moradores do bairro de Realengo. Mediada pelo 
Ponto de Cultura Lata Doida, irá discutir a questão da sustentabilidade local, com foco 
na luta pelo 100% Parque de Realengo Verde (e ocupação Parquinho Verde), na 
problemática do desassoreamento do Rio Catarino e em possíveis prevenções contra 
nova enxurrada, como a que ocorreu no início desse ano. A proposta é pensar esses 
desafios em diálogo com a arte e cultura, tão expressivas e atuantes no bairro, fazendo 
também um link com o conceito "Lixo Zero".

10/27/2020 20:00:00 Face e Insta: Lata Doida (além de nossos 
perfis pessoais)

10 conversando e uns 
30 assistindo ao vivo. 
500 visualizações no 
pós. Por aí.


