
  
REGULAMENTO  

III FÓRUM MUNICIPAL LIXO ZERO GUARULHOS / 2019 
 

01. Apresentação 
 

A Prefeitura de Guarulhos em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil realiza o              
Fórum Municipal Lixo Zero Guarulhos, que é um evento anual e tem por objetivo a               
propagação das boas práticas existentes no município em relação a separação e            
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, para que sirvam de          
inspiração para toda a comunidade. 
 
02. Do Evento 

O Fórum é uma ferramenta para mostrar à sociedade, grandes exemplos de que             
essa mudança é possível. Pessoas, empresas, instituições que mudaram seu          
comportamento em relação aos resíduos, assumiram uma responsabilidade frente a esse           
problema pelo qual todo o mundo passa. A ideia é reconhecer, valorizar e enaltecer,              
mostrar organizações, projetos, ações ou indivíduos que sejam exemplos ou tenham           
influência com suas ações no que diz respeito a uma gestão sustentável dos resíduos              
sólidos. Todos  devem ser representantes da cidade. O Evento é gratuito. 

A primeira edição, realizada em 2017, contou com público de mais de 250 pessoas,              
e em 2018 foram mais de 360 pessoas que participaram do Fórum Guarulhos. Foi um               
marco para o município de Guarulhos, por ser um evento que reuni as pessoas envolvidas               
com o tema resíduos.  

A edição deste ano será: 
Data: 24 e 25 de maio de 2019, sexta-feira e sábado 
Local: Adamastor Centro que fica na Av. Monteiro Lobato,  734 - Macedo, 
Horário: das 8 às 18 horas.  

A programação será divulgada junto com o resultado das inscrições. 
 

03. Objetivo 
Apresentar resultados de projetos e boas práticas, executados por pessoas físicas           

e/ou jurídicas, que contemplem os conceitos do Lixo Zero e cujas ações contribuam com              
soluções e alternativas relacionadas à questão do lixo e dos resíduos, visando a melhoria              
da qualidade de vida dos moradores de Guarulhos. 

 
Painelistas - Os inscritos selecionados para o Fórum Municipal Lixo Zero           

para apresentarem seus casos. 
Moderadores - Serão as pessoas que moderam os painéis, sendo esta           

também uma pessoa de importância no assunto do painel.  



  
Público Alvo: Sociedade em geral, alunos de universidades e escolas, além           

de organizações envolvidas nos painéis. 
 
 
04. Categorias  

Fórum Municipal Lixo Zero Guarulhos será dividido em cinco painéis, e cada painel             
contará com 1 a 4 casos. Cada painelista terá 10 minutos para apresentar seu(s) caso(s)               
e 20 minutos para todos os painelistas da categoria responderem a perguntas. 
 
 As categorias dos painéis serão: 
4.1 Tendência Lixo Zero 
4.2 Educação Ambiental 
4.3 Redução e Reuso 
4.4 Reciclagem 
4.5 Compostagem e Agricultura Urbana (hortas) 
 
05. Feira de Boas Práticas  
5.1 – Da organização 

Como o principal objetivo do evento é mostrar bons exemplos de ações e/ou             
mudanças de hábito realizadas por pessoas físicas, empresas ou instituições, as           
inscrições que não forem contempladas para participar como painelistas do Fórum           
Municipal Lixo Zero Guarulhos, poderão ser indicadas pela organização do evento para            
participar da Feira de Boas Práticas, desde que contemplem este regulamento.  

Expositores: Os projetos inscritos e selecionados para exporem seus trabalhos na           
Feira de Boas Práticas. 

Público Alvo: Sociedade em geral, alunos de universidades e escolas, organizações           
envolvidas nos painéis. 

5.2 – Da Estrutura 
Serão disponibilizadas uma mesa e duas cadeiras para o expositor apresentar o            
seu projeto. 

 
6. Inscrição de Projetos 
6.1 As inscrições deverão ser realizadas, através do Portal Lixo Zero Guarulhos  

(http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/), até 24:00 do dia 05/05/2019. 
6.2 O autor deverá preencher a Ficha de Inscrição on-line, com o resumo do projeto e ou                 
ação (contendo data e local da realização), contendo: título, autor (identificar todos os             
autores), objetivo, descrição do projeto, benefícios ou resultados. É necessário colocar até            
três fotos, a fim de comprovar a realização do Projeto. O arquivo deverá ser salvo em                
PDF para anexar ao formulário de inscrição. 
6.3 O autor deverá apontar em qual Categoria deseja inscrever seu projeto. 
6.4 Menores de 18 anos deverão ser inscritos por seu responsável legal. 
6.5 A responsabilidade jurídica pelo projeto caberá unicamente aos autores, isentando-se           
a Comissão Executiva no caso de cópia, plágio ou quaisquer outras implicações jurídicas. 
 
 



  
07. Critérios de Avaliação dos Projetos 
7.1 Nível de intersetorialidade: grau de envolvimento da comunidade, bem como de            
outras pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado; 
7.2 Potencial de replicação: possibilidade de continuidade da ação e da ampliação de             
seus resultados para outras situações ou localidades; 
7.3 Impacto socioambiental: grau de modificação positiva alcançado no meio social e            
natural sobre o qual incide o projeto; 
7.4 Sustentabilidade: possibilidade de que o projeto seja viável em sua aplicação da             
perspectiva ambiental, econômica e social. 
7.5 Somente serão avaliados projetos desenvolvidos por pessoas físicas ou jurídicas,           
residentes ou instaladas em Guarulhos e cujos resultados repercutem positivamente na           
cidade. 
7.6 A Curadoria será composta por membros participantes das Reuniões Lixo Zero            
Guarulhos, com representantes da sociedade civil organizada, empresarial e do poder           
público (executivo e legislativo). Para participar da curadoria os membros devem ter            
participado no mínimo de 2 (duas) reuniões.  
7.7 A curadoria poderá realizar diligências aos locais onde são desenvolvidos os projetos             
inscritos, caso considere necessário. 
7.8 Projetos expostos no(s) ano(s) anterior(es), deverão comprovar novas ações e           
resultados a fim de poderem participar de nova edição. 
 
8. CRONOGRAMA 
 
INSCRIÇÕES: 05/05/2019 
AVALIAÇÃO: 06  a 09/05/2019 
RESULTADOS: 13/05/2019 no lixozero.guarulhos.sp.gov.br 
Fórum Municipal Lixo Zero Guarulhos:  

Dia 24 de maio, sexta-feira: das 8 às 18 hs 
Dia 25 de maio, sábado: das 9 às 13 hs 
Local: Adamastor Centro, Av. Monteiro Lobato, 734 - Macedo 

 
 
 

 Guarulhos, em 9 de abril de 2019.  
Comissão Organizadora do  

Fórum Municipal Lixo Zero Guarulhos 
 
 
 

PARA ACESSAR O FORMULÁRIO DA 
 FICHA DE INSCRIÇÃO,  

CLIQUE AQUI! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0Nl8UywBe-U1ONq7BMuDF72ZUuu_EBzhv5k9oWLQRAU-rw/viewform?usp=sf_link


  
Programação 

 
Data:Sexta-feira 24/05/2019 

Local: Adamastor Centro - Salão de Artes 
 
 
08:00 -  Cadastramento 
09:00 - Abertura Oficial 
 
10:00 PAINEL TENDÊNCIAS LIXO ZERO  
 
11:00 - PAINEL EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 
 
12:00 - Intervalo almoço 
 
13:30 - Intervenção cultural 
 
14:30 -  PAINEL REDUÇÃO E REUSO 
 
15:30 PAINEL RECICLAGEM 
 
 

Data:Sábado 25/05/2019 
Local: Adamastor Centro - Salão de Artes 

8h30 às 13 horas 
 
9:00 PAINEL COMPOSTAGEM e  AGRICULTURA URBANA 
 
10:00: Mesa redonda - COMPOSTAGEM – POLÍTICAS PÚBLICAS INSPIRADORAS 

Convidados:  
● Professor Germano Guttler - Lages / SC 
● Guilherme Turri - Composta São Paulo 
● Moderador: Júlio de Sá 

 
11:00 - MÃOS NA MASSA  

OFICINA DE COMPOSTAGEM e FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES E MUDAS 
 
 

PARA ACESSAR O FORMULÁRIO DA 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

CLIQUE AQUI! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0Nl8UywBe-U1ONq7BMuDF72ZUuu_EBzhv5k9oWLQRAU-rw/viewform?usp=sf_link

