
        

 

 

 

Programação Semana do Meio Ambiente 

 

31/05 
Domingo  

Feira Orgânica  
Evento de inaugural da Semana do Meio Ambiente 
Aberto ao público 

 
☞ Realização de Feira Orgânica com produtos de agricultores 

locais para o público em geral 

☞ Local: CCBB 
 

05/06 
Sexta  

Campanha #EuSonhoVerde 
Ação aberta – redes sociais 

 
☞ Promover o uso de uma peça de roupa verde e o uso da 

hashtag nas nossas redes sociais 
 

01/06 a 
06/06 

Mostra de Cinema “Dia Mundial do Meio Ambiente 
2015” – Cine Brasília 
Aberto ao público  

 
☞ Sessão aberta ao público – 01 a 06/06 às 19h – Exibição de 

Filmes e documentários sobre o Consumo Sustentável e 
debate com convidados do PNUMA 

☞ Sessão Especial STF – 02/06 às 19h – Exibição do 
documentário “Eu Maior” e debate com entrevistados do filme 

☞ Sessão Especial de Pré-Lançamento do Circuito Tela Verde 
2015 – 05/06 às 19h  
 

07/06 
Domingo 

Passeio Ciclístico 
Evento de encerramento da Semana do Meio Ambiente 
Aberto ao público – inscrições pelo site www.onuverde.org.br  
 
Largada: 

☞ Alongamento e apresentação do percurso 

☞ Início do Circuito 
 
Chegada: 

☞ Tenda PNUMA: Apresentação da relação entre população e 
consumo 
- Apresentação de um Mapa da População e o impacto de 7 
bilhões de sonhos sobre o planeta. 

http://www.onuverde.org.br/


Programação 

Mostra de Cinema 

Dia Mundial do Meio Ambiente 2015 

Sete bilhões de sonhos. Um planeta. Consuma com moderação. 

 

 

 

 

 

 

 

19h Ilha das Flores 13' Jorge Furtado

19h25 Muito além do peso 1h23' Instituto Alana

21h Debate

1a sessão 19h A história das coisas 21' Story of Stuff project

19h25 Eu Maior 1h28 Associação DoBem

21h Debate 30'

19h A história das coisas 21' Story of Stuff project

19h25 Trashed 1h56' BBC

Debate

19h Produção e Consumo Sustentáveis: você sabe o que é ? 5'08" PNUMA

19h05 Ilha das Flores 13' Jorge Furtado

19h30 Comprar, jogar fora, comprar 53' RTVE

Debate

19h Abertura com autoridades 30'

19h30 Seleção de curtas - Circuito Tela Verde 30'

20h Debate 30'

17h Ilha das Flores 13' Jorge Furtado

17h25 A história das coisas 21' Story of Stuff project

17h50 Comprar, jogar fora, comprar 53' RTVE

19h Produção e Consumo Sustentáveis: você sabe o que é ? 5'08" PNUMA

19h05 Trashed 1h56' BBC

21h Debate

2a sessão

Horário Filme

1a sessão

1a sessão

1a sessão

Horário FilmeQuarta 03/06

1a sessão

ProduçãoSábado 06/06

Quinta 04/06

Sexta 05/06 Horário Filme Duração Produção

Duração ProduçãoFilmeHorário

Sessão Especial - 

Pré-Lançamento 

Circuito Tela 

Verde

Duração

Programação - Mostra de Cinema "Dia Mundial do Meio Ambiente 2015"

01 a 06 de junho de 2015

MMA

Sessão Especial - 

STF

ProduçãoDuraçãoFilmeHorário

Terça 02/06

Segunda 01/06

Produção

Horário Filme Duração Produção

Duração



Sinopses 

A história das coisas (The story of stuff) 

O curta de animação “The Story of Stuff”, lançado em 2007 e escrito por Annie Leonard e 

Jonah Sachs, apresenta de forma clara e em ritmo acelerado os atuais padrões de produção e 

consumo da sociedade norte-americana (que exporta seu modelo para todo o planeta) e quão 

danosos podem ser para nosso futuro comum. Uma crítica contundente, o curta expõe as 

conexões entre questões ambientais, econômicas e sociais, e nos convida a criar uma 

realidade mais sustentável. “Irá ensinar-lhe algo, fazê-lo rir, e pode ser que consiga mudar a 

forma como você olha para as coisas ao seu redor para sempre.”, The Story of Stuff Project. 

A história das coisas (The Story of Stuff, EUA, 2007, animação, 21 min., classificação livre, 

elenco: Annie Leonard, direção: Louis Fox)  http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/  

 

 

Comprar, jogar fora, comprar – A história secreta da obsolescência programada (Comprar, 

tirar, comprar) 

Por que os produtos eletrônicos duram cada vez menos? Como é possível que em 1911 uma 

lâmpada tivesse uma duração garantida de 2500 horas e cem anos depois sua vida útil se 

reduziu para a metade? É compatível um sistema de produção infinito em um planeta com 

recursos limitados? Estas e outras perguntas surgem no documentário “Comprar, jogar fora, 

comprar”, que a Televisão Espanhola lançou em 2011, que apresenta a conspiração da 

lâmpada, quando, deliberadamente, empresas decidiram reduzir a durabilidade das lâmpadas, 

dando início ao movimento da obsolescência programada. 

Comprar, jogar fora, comprar (Comprar, tirar, comprar, 2011, Espanha, documentário,  

http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/  

 

 

Ilha das Flores 

Um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e 

acaba no lixo. Acaba? Não. ILHA DAS FLORES segue-o até seu verdadeiro final, entre animais, 

lixo, mulheres e crianças. E então fica clara a diferença que existe entre tomates, porcos e 

seres humanos. 

Filme de Jorge Furtado, premiado como Melhor filme de curta metragem no 17º Festival do 

Cinema Brasileiro de Gramado, em 1989, e Urso de Prata no 40º International Filmfestival, 

Berlim, Alemanha, 1990, Ilha das Flores é um aclamado relato sobre como consumimos 

inconscientes das muitas conexões e uso de recursos necessários para nos satisfazer.  

Ilha das Flores (Brasil, 1989, documentário, 13 min., classificação livre, direção: Jorge Furtado) 

www.youtube.com/watch?v=Iy4AGLrEqEA   

 

 

Trashed – Onde vai parar nosso lixo? (Trashed – no place for waste) 

O documentário olha para os riscos causados pelo lixo para a cadeia alimentar e o meio 

ambiente através da poluição do nosso ar, terra e mar. O filme revela fatos surpreendentes 

sobre os perigos reais e imediatos para a nossa saúde. É uma conversa global, da Islândia à 

Indonésia, entre o astro de cinema Jeremy Irons e cientistas, políticos e pessoas comuns, cuja 

saúde e meios de subsistência foram fundamentalmente afetados pela poluição de resíduos. 

Trashed – Onde vai parar nosso lixo? (Trashed – no place for waste, Reino Unido, 2012, 

documentário, 97 min., classificação livre, elenco: Jeremy Irons, direção: Candida Brady)  

www.trashedfilm.com    

http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/
http://www.youtube.com/watch?v=Iy4AGLrEqEA
http://www.trashedfilm.com/


 

 

Muito além do peso 

O documentário Muito Além do Peso foi lançado em novembro de 2012, em um contexto de 

amplo debate sobre a qualidade da alimentação das nossas crianças e os efeitos da 

comunicação mercadológica de alimentos dirigida a elas. O filme é fruto de uma longa 

trajetória da Maria Farinha e do Instituto Alana na sensibilização e mobilização da sociedade 

sobre os problemas decorrentes do consumismo na infância. 

Muito além do peso (Brasil, 2012, documentário, 84 min., classificação livre, elenco: Jamie 

Oliver, Amit Goswami, Frei Betto, Ann Cooper, William Dietz, Walmir Coutinho, entre outros, 

direção: Estela Renner) http://www.muitoalemdopeso.com.br/  

 

 

Eu Maior 

Eu Maior traz uma reflexão contemporânea sobre autoconhecimento e busca da felicidade, 

por meio de entrevistas com expoentes de diferentes áreas, incluindo líderes espirituais, 

intelectuais, artistas e esportistas. 

Eu Maior (Brasil, 2013, documentário, 90 min., classificação livre, elenco: Letícia 

Sabatella, Marcelo Yuka, Laís Bodanzky e mais, direção: Fernando e Paulo Schultz) 

http://www.eumaior.com.br/  

 

 

Consciente Coletivo 

Em 10 episódios, a série Consciente Coletivo faz reflexões, de forma simples e divertida, sobre 

os problemas gerados pelo ritmo de produção e consumo de hoje. Entre os assuntos estão 

sustentabilidade, mudanças climáticas, consumo de água e energia, estilo de vida, que 

permeiam o universo da consciência ambiental. O projeto é uma parceria entre o Instituto 

Akatu, Canal Futura e a HP do Brasil. 

Consciente coletivo (Brasil, 2010, animação, episódios, 2 min., classificação livre, direção: 

Canal Futura) https://www.youtube.com/watch?v=jL_13S1GmT0  

 

 

Produção e Consumo Sustentáveis – você sabe o que é? 

O vídeo de animação faz parte da campanha Passaporte Verde, do PNUMA, e explica, de 

maneira rápida e divertida, o conceito de Produção e Consumo Sustentáveis, utilizando o 

exemplo do turismo. A mudança nos padrões atuais de produção e consumo é fundamental 

para garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade do planeta. 

Produção e Consumo Sustentáveis – você sabe o que é? (Brasil, 2014, animação, 5 min., 

classificação livre) https://www.youtube.com/watch?v=FDUXQTY3X9Y  

 

Pré-Lançamento Circuito Tela Verde 2015 

Baru – A castanha do cerrado (Brasil, 2014, documentário, 6min e 3seg, classificação livre, 

direção: Diego Mendonça, Farid Abdelnour e Eduardo Garcês). 

 

 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-562895/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-562895/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-603345/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-135797/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-223081/creditos/
http://www.eumaior.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=jL_13S1GmT0
https://www.youtube.com/watch?v=FDUXQTY3X9Y


 

Cursinho comunitário pimentas: de gota em gota (Brasil, 2014, documentário, 8min e 2seg, 

classificação livre, direção: Douglas Lotto Pereira).        

 

Título da obra:  Baru a castanha do Cerrado 

Ano da produção: 2014 

Cidade / Estado: Pirenópolis - GO 

Tempo de duração: 00:06:03 

Produção: Gunga 

Autores: Instituto Sociedade, População e 
Natureza 

Direção:  Diego Mendonça e Farid Abdelnour 

Roteiro (Responsável/eis): Diego Mendonça e 
Eduardo Garcês 

Edição:  Eduardo Garcês 

Gênero do vídeo: Documentário 

Público-alvo: Crianças, estudantes do ensino 

básico e superior, adultos, educadores, 

comunidades rurais e tradicionais, indígenas, 

agentes públicos etc. 

Sinopse:  O baru é uma das riquezas do Cerrado brasileiro. No povoado de Caxambu, em 
Pirenópolis (GO), o interesse pelo fruto surgiu no ano de 1997, quando as famílias que lá vivem 
perceberam que sua castanha é comestível e de alto valor nutricional. Nesse momento, o baru 
renovou o ânimo dessa comunidade pelo potencial de geração de renda e também pela 
diversificação da agricultura. 

Título da obra:  Cursinho Comunitário 
Pimentas: de gota em gota 

 

Ano da produção: 2014 

Cidade / Estado:  Guarulhos - SP  

Tempo de duração: 00:08:02 

Produção/ Direção/ Edição: Douglas 
Lotto Pereira   

Autores: Douglas Lotto Pereira, Ligia 
Goncalves De Lócco, Janaina Gomes 
Bezerra, Fernanda Marques, Romulo 
Ornelas 

Roteiro:  Douglas Lotto Pereira, Ligia 



                                                                                                                                                         

Gerar lixo com luxo ou gerar luxo com lixo (Brasil, 2014, documentário,10 min, classificação 

livre, direção: Alunos das Escolas do município de Guaçuí) - 2ª Mostra de Vídeos Curtas 

Ambiental 

 

Goncalves De Lócco, Janaina Gomes 
Bezerra, Fernanda Marques 

Gênero do vídeo: Documentário 

Público-alvo: Jovens 

Sinopse: O Cursinho Comunitário Pimentas foi criado pelo Professor Rômulo em 2002. Já ajudou 
mais de 700 jovens a ingressarem nas melhores universidades do Brasil, como USP, UNESP e 
UNICAMP. Além de preparar os alunos para a universidade, o cursinho preza envolver seus 
atores na resolução dos problemas da comunidade. E é aí que surgem projetos como os da 
reciclagem, captação da água da chuva, horta comunitária e outros. 

Título da obra: 2ª Mostra de Vídeos Curtas 

Ambiental – Gerar lixo com luxo ou gerar 

luxo com lixo? 

 

Ano da produção: 2014 

Cidade / Estado: Guaçuí – ES 

Tempo de duração: 00:10:00 

Produção/Autores/Direção/Roteiro/Edição:  

Alunos das redes de ensino municipal, 

estadual e particular do Município de 

Guaçuí- ES 

Gênero do vídeo: Documentário 


