
Chamada de Propostas para o VII Forum da 
Internet no Brasil
Titulo do workshop

Lixo Eletronico, qual a solucao?

Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

para

Setor do/a proponente

setor_governamental

Estado do/a co-proponente

Setor do/a co-proponente

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Ueliton Chaves dos Santos

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental

para

Organizacao do/a palestrante do setor governamental



Nucleo Tecnologico Municipal - NTM

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Funcionario Publico Municipal, cumprindo a funcao de coordenador tecnico e pedagogico do 
NTM, inserindo nas escolas do municipio (em vulnerabilidade social) os seguintes temas: 
Cultura Digital, Software Livre, Geoprocessamento, Lixo Eletronico, Robotica Livre, 
Informatica Educativa, Metarreciclagem e outros, tornando os Laboratorios de Informatica 
em ferramentas pedagogicas e transformacao social.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial

Alessandro Dinelli

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

amazonas

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Descarte Correto

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Fundador da DESCARTE CORRETO, Empresa Social especializada na gestao de residuos 
tecnologicos e disseminamos o conceito descarte correto mobilizando comunidades, 
empresas, governos. Atraves de parcerias criamos uma rede de pontos de coleta, com 
solucoes para a destinacao socioambiental do lixo tecnologico em Manaus, dando assim 
uma contribuicao para desenvolvimento sustentavel da nossa regiao.



Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor

Vilmar Simion Nascimento

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Programando o Futuro

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Fundador e coordenador da ONG Programando o Futuro desenvolvimento de aplicacoes e 
conteudos didaticos, a implantacao e acompanhamento do Programa Estacoes Digitais com 
900 pontos de inclusao digital em todo o territorio nacional, a replicacao de tecnologias 
sociais e reuso de computadores, tratamento e destinacao de residuos eletroeletronicos, 
capacitacao profissional de jovens/adultos na Regiao.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Enoque Calvino Melo Alves



Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

para

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Instituto de Engenharia e Geociencia - UFOPA

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Mestre em Ciencia da Computacao pela UFPE, organizador do FASOL ? Forum Amazonico 
de Software Livre, um dos principais eventos no Norte do Brasil sobre uso e disseminacao 
do Software Livre. Coordena o Laboratorio Midias Eletronicas, voltado para a exploracao de 
tecnologias digitais baseadas em hardware e software abertos, e a democratizacao dos 
metodos e tecnicas de fabricacao das coisas.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

No Brasil a vida util de um computador e de 3 anos em media. Ja os celulares nao chegam a 
2 anos. E nesse contexto e que se evidencia outro problema: o volume de lixo eletronico 
gerado e, principalmente, a destinacao desse residuo. Segundo relatorio da ONU, o Brasil e 
o segundo pais que mais gera lixo eletronico no mundo, estimado em 96 milhoes de 
toneladas e alguns equipamentos tem componentes a base de cadmio, chumbo e litio, que 
destinados de maneira incorreta podem contaminar o solo e o lencol freatico. Tendo em 
vistas esses numeros, queremos alertar e estimular os participantes para juntos discutirmos 
e a problematica levando em consideracao suas regioes e junto encontramos solucoes e 
meios de diminuir o descarte incorreto de residuos eletronicos no meio ambiente, seja por 
meio da Metarreciclaem, CRC, ONG, Governo, Universidades, Empresas ou logistica 
reversa. Quem sabe por meio do relatorio desta mesa redonda, alertar o governo Federal e 
tornar as solucoes em politicas publicas. Apresentacao do Palestrantes. O que voce faz com 
seu lixo Eletronico? Voce sabe o que Obsolescencia programada? Logistica reversa? Como 
e tratado o lixo eletronico em sua cidade? Dados sobre lixo eletronico no Brasil. Solucoes ja 



utilizadas no Norte e Centro Oeste do brasil. O Lixo eletronico pode ser uma oportunidade 
negocio? Qual sua visao agora sobre o lixo eletronico? E o que podemos fazer para mudar 
essa realidade?

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

Levando em consideracao que para o acesso aos meios de comunicacao, ao registro da 
cultura (indigena, quilombola, rural e urbana), sempre sera necessario o uso de um 
equipamento eletronico, e o mesmo quando funcional sera util e a partir do momento que o 
mesmo nao util ou se torna obsoleto o mesmo sera descartado de qualquer forma no meio 
ambiente tornando assim um gravissimo problema ao meio ambiente e de saude. 
contemplando assim os principios 1, 2, 3, 4 e 5.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

Cada Palestrante tera 10 minutos para se apresentar, Sera discutido o tema com os 
palestrantes (30 minutos) Havera perguntas direcionadas aos palestrantes e para os 
participantes. (sera sem tempo limite) Sera motivado a participacao de todos os participantes

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota

O moderador sera responsavel por manter a mesa redonda e dinamica e coerente. 
Estaremos utilizando as hashtag: #elixonofurmbr #forumbr #descartecorretonoforum 
podendo assim participar e fazer perguntas aos participantes. o microfone sera livre pois 
acreditamos que tudo e necessario quanto se trata de preservar o meio ambiente.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Promover a conscientizacao do descarte correto do lixo eletronico e demonstrar o impacto 
do mesmo no meio ambiente. Levantar os temas discutidos e incentivar aos participantes a 
discutirem esse tema junto aos vereadores de seus municipios para tornarem em lei o 
descarte correto do lixo eletronico, criacao de CRCs e empresas do ramo.

Nome do/a moderador/a

Ueliton Chaves dos Santos

Genero do/a moderador/a

Masculino



Estado do/a moderador

para

Email do/a moderador/a

uelitonchaves@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

Nucleo Tecnologico Municipal - NTM

Mini-biografia do/a moderador/a

Funcionario Publico Municipal, cumprindo a funcao de coordenador tecnico e pedagogico do 
NTM, inserindo nas escolas do municipio (em vulnerabilidade social) os seguintes temas: 
Cultura Digital, Software Livre, Geoprocessamento, Lixo Eletronico, Robotica Livre, 
Informatica Educativa, Metarreciclagem e outros, tornando os Laboratorios de Informatica 
em ferramentas pedagogicas e transformacao social.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a relator/a 

Wepaminondo Vieira

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

para

Email do/a relator/a



wepaminondo100@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

Nucleo Tecnologico Municipal - NTM

Mini-biografia do/a relator

Graduado em Redes de computadores pelo Instituto Esperanca de Ensino Superior, e pos-
graduando em Seguranca em Redes de Computadores pelo mesmo Instituto. atualmente e 
Educador Digital na Secretaria Municipal de Educacao/Santarem, e membro do Coletivo 
puraque, oficineiro em Metareciclagem, montagem e manutencao de computadores, atua no 
ramo de informatica educativa

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim


