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Feira da Sustentabilidade reúne 50 atividades gratuitas em PiracicabaFeira da Sustentabilidade reúne 50 atividades gratuitas em Piracicaba

Palestras e minicursos focam em na economia de água e energia.Palestras e minicursos focam em na economia de água e energia.
Evento acontece na Casa do Marquês a partir da quinta-feira (14).Evento acontece na Casa do Marquês a partir da quinta-feira (14).

  

Feira da Sustentabilidade em Piracicaba terá espaço modelo construído com bambu (Foto: Divulgação)Feira da Sustentabilidade em Piracicaba terá espaço modelo construído com bambu (Foto: Divulgação)

Piracicaba recebe, a partir desta quinta-feira (14), a segunda edição da Feira da Sustentabilidade  na Casa do Marquês de Monte Alegre em Piracicaba recebe, a partir desta quinta-feira (14), a segunda edição da Feira da Sustentabilidade  na Casa do Marquês de Monte Alegre em PiracicabaPiracicaba
(SP). Com mais de 50 atividades gratuitas, o evento, que segue até sábado (11), aborda alternativas para economia de água e energia através de(SP). Com mais de 50 atividades gratuitas, o evento, que segue até sábado (11), aborda alternativas para economia de água e energia através de
palestras, minicursos, exposições e gastronomia.palestras, minicursos, exposições e gastronomia.

Novidades como tecidos sustentáveis, madeira plástica e tecnologias ambientais para construção civil também são as atrações desta edição. ANovidades como tecidos sustentáveis, madeira plástica e tecnologias ambientais para construção civil também são as atrações desta edição. A
programação inclui 14 visitações de escolas e grupos, 14 minicursos, quatro mesas redondas, 32 estandes com produtos sustentáveis e um espaçoprogramação inclui 14 visitações de escolas e grupos, 14 minicursos, quatro mesas redondas, 32 estandes com produtos sustentáveis e um espaço
demonstrativo. O evento ainda conta com área de alimentação que terá seis food trucks com opções saudáveis e sustentáveis.demonstrativo. O evento ainda conta com área de alimentação que terá seis food trucks com opções saudáveis e sustentáveis.

Um espaço modelo com composteira e banheiro seco construído por 66 voluntários, que se dividiram em oficinas realizadas antes do evento, estaráUm espaço modelo com composteira e banheiro seco construído por 66 voluntários, que se dividiram em oficinas realizadas antes do evento, estará
aberto para visitação. No local, os participantes poderão conhecer a estrutura construída com bambu e fardos de feno, tratamento de água de pia e umaberto para visitação. No local, os participantes poderão conhecer a estrutura construída com bambu e fardos de feno, tratamento de água de pia e um
mobiliário sustentável.mobiliário sustentável.

Feira da Sustentabilidade será na Casa do Marquês de Monte Alegre em Piracicaba (Foto: Divulgação)Feira da Sustentabilidade será na Casa do Marquês de Monte Alegre em Piracicaba (Foto: Divulgação)

A abertura oficial da Feira acontece a partir das 9h na quinta-feira e, em seguida, às 10h, ocorrerá a Conversa Inaugural com Paulo Nobre, do InstitutoA abertura oficial da Feira acontece a partir das 9h na quinta-feira e, em seguida, às 10h, ocorrerá a Conversa Inaugural com Paulo Nobre, do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Fabíola Zerbini, do Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável e com Maria Zulmira Souza, da PlanetáriaNacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Fabíola Zerbini, do Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável e com Maria Zulmira Souza, da Planetária
Soluções Sustentáveis.Soluções Sustentáveis.

Haverá, ainda, a Exposição Científica e Comunitária com 12 trabalhos representando cinco municípios do Estado de São Paulo e um de Minas Gerais,Haverá, ainda, a Exposição Científica e Comunitária com 12 trabalhos representando cinco municípios do Estado de São Paulo e um de Minas Gerais,
envolvendo cinco grandes universidades. Os trabalhos poderão ser conhecidos no dia 15 de abril.envolvendo cinco grandes universidades. Os trabalhos poderão ser conhecidos no dia 15 de abril.

AtividadesAtividades
As atividades paralelas, como palestras e minicursos têm vagas limitadas e por isso, será necessário chegar com 20 a 30 minutos antes do início eAs atividades paralelas, como palestras e minicursos têm vagas limitadas e por isso, será necessário chegar com 20 a 30 minutos antes do início e
indicar o interesse. A entrada será por ordem de chegada.indicar o interesse. A entrada será por ordem de chegada.
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Feira terá apresentação de tecidos sustentáveisFeira terá apresentação de tecidos sustentáveis
  

A visitação do espaço modelo, dos estandes e da área de gastronomia estará aberta sem necessidade de agendamentos, todos os dias do evento: 14A visitação do espaço modelo, dos estandes e da área de gastronomia estará aberta sem necessidade de agendamentos, todos os dias do evento: 14
e 15, das 9h às 18h30 e dia 16, das 9h às 16h30.  e 15, das 9h às 18h30 e dia 16, das 9h às 16h30.  

Na sexta e no sábado, às 18h30, a música envolverá os visitantes com apresentações do Projeto Guri. Já no domingo, às 16h30, será a vez do GrupoNa sexta e no sábado, às 18h30, a música envolverá os visitantes com apresentações do Projeto Guri. Já no domingo, às 16h30, será a vez do Grupo
Baque Caipira, sempre no jardim da Casa do Marquês.Baque Caipira, sempre no jardim da Casa do Marquês.

Os temas dos minicursos e mesas redondas e a programação completa da Feira da Sustentabilidade está Os temas dos minicursos e mesas redondas e a programação completa da Feira da Sustentabilidade está disponível no site do eventodisponível no site do evento..

ServiçoServiço
II Feira Sustentável II Feira Sustentável 
Quinta-feira (14) e sexta-feira (15)  das 9h às 19hQuinta-feira (14) e sexta-feira (15)  das 9h às 19h
Sábado (16), das 9h às 17hSábado (16), das 9h às 17h
Casa do Marquês, no bairro Monte AlegreCasa do Marquês, no bairro Monte Alegre
Entrada GratuitaEntrada Gratuita
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