
SABE AQUELAS
IDEIAS QUE ESTÃO

NA CABEÇA DE
TODOS QUE

QUEREM SALVAR
O MUNDO?
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REUNIMOS TUDO AQUI



TEM AÇÃO, REAÇÃO
E REPERCUSSÃO

projeto artístico 
e cultural
com abrangência social,
educativa e ambiental

Começa com arte e se
multiplica em diversas ações 
ao longo dos próximos 2 anos,
provocando o debate, 
a interação e a geração de
atitudes. São Paulo imersa



LIXO QUE VIRA
ARTE QUE VIRA
ENGAJAMENTO

exposições
intervenções
artísticas

mostra 
de cinema

oficinas 
e painéis

Participação de artistas,
ambientalistas, empresas,
poder público e sociedade,
com ações de continuidade
antes e depois da Bienal

obra: BORDALO II



VAI PRA TELONA E SE
ESPALHA POR AE

exibição de filmes
onde o lixo é o 

grande protagonista

Lixo também é tema apaixonante para o cinema. 
E como toda história boa, vai tramar questões
importantes como os desafios da reciclagem no Brasil



EU APRENDO, O
MUNDO EVOLUI 
oficina de sinalização

oficina de audiovisual

oficina de reciclagem

oficina de transformação

alunos do ensino básico desenvolvem placas de 
sinalização de reciclagem para serem usadas em suas escolas

alunos do ensino médio tornam-se documentaristas e propõem
soluções para os problemas ambientais do seu bairro

estudantes aprendem como reciclar materiais descartados, como
plásticos, metais, madeira, lixo orgânico. Para todas as idades

jovens estudam economia circular e se profissionalizam
aprendendo a transformar materiais



A ALTA
DO LIXO

oportunidades para o mercado
de recicláveis e onde mais houver 

inteligência sustentável
Bienal do Lixo é espaço aberto para
investidores e ideias inovadoras se
encontrarem para formar novos
mercados e produzir mais riquezas 



logística reversa
economia circular

DIÁLOGO: AQUI 
UMA IDEIA PUXA A 
OUTRA

gestão de resíduos
Autoridades, jornalistas, cientistas, 
empresas, profissionais da área e 
ambientalistas vão discutir os rumos 
da política ambiental no país e como 
os outros países tratam a questão



ARTISTAS
CONVIDADOS

bordalo II
j. azevedo

mundano

Obras de artistas brasileiros e estrangeiros que
foram buscar no lixo a inspiração para o seu
trabalho vão encantar e surpreender o público

marcos sachs

BORDALO  II - Portugal

debora muskat

ca cau

tito cunha

fabio souza

felipe reis



BORDALO II- Portugal

J. AZEVEDO - Recife

MARCOS SACHS - São Paulo

MUNDANO - São Paulo





ESPAÇO
TECNOLOGIA
CONECTADA COM
SEGURANÇA

A Bienal do Lixo
poderá receber um
grande público com
conforto e total
acessibilidade

público parque
villa-lobos

150 mil pessoas 
mês

B A M B U T E C
Bambu proveniente de florestas cultivadas



ESPAÇO
MUNDO REDONDO

O espaço perfeito
onde marcas, produtos
e serviços fazem parte
do conteúdo e do
sucesso

domo de bambu

D O M E B A M B U
 Bambu pr oveniente de produção da agricultura familiar



MÍDIA

A Bienal do Lixo vai compartilhar notícias,
informação e conteúdo para todos os
públicos, nos principais veículos de
comunicação e redes sociais



MEU IMPACTO, MINHA
RESPONSABILIDADE

reduzir

reutilizar

reciclar

atitude essencial para o consumo consciente

seja criativo e dê uma segunda chance ao lixo

o lixo de hoje é matéria-prima de amanhã



ISTO É SÓ
O COMEÇO

O MELHOR
VIRÁ QUANDO
VOCÊ SE
JUNTAR
A NÓS



CONTATOSMÁRIO FARIAS RITA REIS
11 3836-8844
11 98611-7630
rita@bienaldolixo.com.br
www.bienaldolixo.com.br

11 3836-8844
11 97102-6121
farias@bienaldolixo.com.br
www.bienaldolixo.com.br

A I Bienal do Lixo é um evento artístico-cultural incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura (PRONAC 19-0491) - Artigo 18  


