
                           

 

PROGRAMAÇÃO 
 

NOROESTE 

Data: 30/06/2018 – TARDE 

Horário: 15h às 17h30 

Local: Estacionamento da 111 e na área comum dos blocos A e B da CLWN 10/11 

Atividade: Noroeste na Virada do Cerrado 

Programação das Atividades:  
 15h00 – 15h30: Importância da coleta seletiva e gestão de resíduos no 

Noroeste.  
MORADORES E SÍNDICOS: 

 15h30 – 16h10: Roda de diálogo com os moradores e síndicos: Gestão de 
resíduos no NW com foco em: como minimizar o impacto de seus resíduos na 
comunidade e implementação de ações de melhoria da Coleta Seletiva nos 
condomínios. 

 16h10 – 16h30: Será adotada a metodologia de grupo Café Mundial, norteada 
pela seguinte pergunta. O que você fará para que a coleta seletiva aconteça no 
seu condomínio?  Serão dois grupos composto por síndicos e moradores. Para 
cada rodada serão 10 minutos.  

 16h30 – 16h40: etapa de priorização de ações a serem implementadas. 
(bolinhas) 

 16h40 – 16h50: conversar sobre as ações priorizadas (até 05) e definir como 
serão implementadas. 

Apoio: AMONOR 

COMERCIANTES: 
 15h30 – 16h10: Roda de diálogo com os comerciantes sobre Gestão de 

Resíduos no NW, com foco em: implantação do modelo do Instituto Ecozinha 
no NW. 

 16h10 – 16h50: Como implementar a gestão de resíduos de forma integrada no 
comercio do NW 

PARA TODOS: 
 16h50 – 17h10: Fala Garotad@! Crianças e Adolescentes darão suas dicas para 

reduzir a geração de resíduos no Noroeste. 
 17h10 – 17h30: Encerramento com lanche leve. 



Responsáveis: Associação de Moradores do Noroeste. Laura: 98431-8807 

Apoio: Palestrantes vinculados à cooperativa de catadores e ao Instituto Ecozinha. 
 

Data: 01/07/2018 – MANHÃ 

Horário: 08h às 09h 

Local: Saída da Tenda da AMONOR, no estacionamento da 10/11, com os percursos de 
06 e 04 km no Parque Ecológico Burle Marx.  
Atividade: V Caminhada dos Parques do DF – Parque Ecológico Burle Marx (PEBM) 
https://www.facebook.com/events/135239023923792/ 

https://chat.whatsapp.com/CMGTj4eDxrL6MiOyaB2vy8 

Resumo das Atividades: Na oportunidade será realizada limpeza das trilhas e ao 
término, quem desejar, poderá participar do piquenique no Parque da Cidade. 
Responsáveis: Associação de Moradores do Noroeste. Laura: 98431-8807 

Apoio: AMONOR 

 


