FESTIVAL DIGITAL HORA DO PLANETA 2020
DETALHES DA PROGRAMAÇÃO
8h30 - Prática de yoga: conectados com o corpo e com o planeta
Bibi Campos, professora de yoga restaurativo e vinyasa flow
Que tal começar bem o dia? Nesta atividade, você poderá participar de uma prática
integral de yoga, com direito a reflexão, meditação, atividade física e relaxamento.
Uma boa oportunidade para descobrir os benefícios do yoga e se conectar
com o seu corpo e com o planeta.
Sobre a convidada
Praticante de yoga há sete anos, Bibi Campos tem como filosofia de prática e
trabalho compartilhar e relembrar a essência do amor, mergulhando
profundamente nas sensações. Aprimora o contato com o “eu” por meio de
diferentes métodos e técnicas terapêuticas, criando um ambiente acolhedor e
seguro, onde os praticantes podem se expressar livremente.
Instagram: @camposbibis
9h30 - Conectando nossa rotina com a rotina dos pequenos
Vivi Lisbôa, pedagoga e educadora física
A live vai trazer instruções e dicas de como manter os nossos pequenos em casa,
durante a quarentena. Enquanto os pais estão em home office, os filhos percebem
que os pais mantêm uma rotina, enquanto eles se sentem soltos. Então, a primeira
coisa que querem é grudar nos eletrônicos. Montar uma rotina de atividades para
as crianças, pode ajudar no cotidiano. Vamos ensinar algumas que podem ser feitas
em casa.
Sobre a convidada
Vivi Lisbôa é formada em educação física e pedagogia com especialização em
recreação, jogos lúdicos e jogos cooperativos. Na área desde 2007, exerce em
colégios de ensino fundamental II e médio, onde começou, e educação infantil e
ensino fundamental I. Hoje, além da recreação, também atua com eventos e
treinamentos esportivos.
Instagram: @vivivlisboa |Facebook: @vivi lisbôa |E-mail: vivi@flytime.com.br
10h30 - Aprenda a fazer nós com os escoteiros
Filipe Conde, youtuber e escoteiro
Escoteiro há 14 anos e criador do canal SAPS no Youtube, vai ensinar uma
atividade tipicamente escoteira, os nós, que podem ser feitos com cordas,
barbantes, lenços e fitas.
Sobre o convidado
Filipe Conde tem 22 anos e é escoteiro desde 2006 no Grupo Ubirajara (São Paulo,
SP). Desde 2017, ele comanda o Canal SAPS, do Youtube, onde publica vídeos
divertidos e informativos sobre o dia a dia escoteiro. Por conta do canal, que já
conta com quase 30 mil seguidores e 1,3 milhões de visualizações, Filipe viaja o
Brasil cobrindo eventos da comunidade escoteira.
Instagram: @canalsaps | Twitter: @canalsaps |Facebook: canal saps

11h30 - Inovando na cozinha: sustentabilidade da compra ao descarte
Carol Siqueira, analista de conservação do WWF-Brasil
Regina Tchelly, chef e empreendedora da Favela Orgânica
Claudia Jeovane, nutricionista da Assoc. Prato Cheio
Esse vai ser um bate-papo com muitas dicas de planejamento, compras
conscientes, uso integral dos alimentos e como armazená-los. Tudo isso com o
objetivo de evitar que as pessoas saiam menos de casa nesta quarentena e para
que tenhamos consciência de que não é necessário estocar comida e que não falte
para outras pessoas.
Sobre as convidadas
Carolina Siqueira é apaixonada pela natureza e acredita que comer é um ato
político. Formada em agronomia pela USP/ESALQ, com especialização em
organização de cadeias agroalimentares pelo ISARA-Lyon e em gestão para
conservação pela Universidade Goethe-Frankfurt. No WWF-Brasil, atualmente lidera
uma iniciativa para a preservação do Cerrado.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil | Facebook: @WWFBrasil
Regina Tchelly é empreendedora, mãe de 3 meninas e é moradora da comunidade
da Babilonia, na zona sul do Rio de Janeiro. Há 18 anos fundou o Favela Orgânica
em 2011 enquanto trabalhava como empregada doméstica e via com espanto o
desperdício de alimentos, acostumada que estava com o aproveitamento mais
completo da comida em seu estado natal. Com apenas R$140 reais, queria ensinar
moradores da Babilônia a utilizar melhor os alimentos. Hoje, o Favela Orgânica
oferece cursos, buffets e palestras sobre o ciclo integral do alimento, buscando
modificar a relação das pessoas com os alimentos, evitar o desperdício, cuidar do
ambiente e mostrar que é possível comer bem e barato.
Site: http://favelaorganica.com.br/pt/ |Instagram: @favela_organica | Facebook:
@favelaorganica | Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCG1hy5aTbxDywRkjDEoEFzQ |LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/favela-org%C3%A2nica
Cláudia Jeovane é nutricionista social desde outubro de 2013 na Associação Prato
Cheio. Coordena a arrecadação de alimentos, avaliação nutricional, supervisão de
estagiários, desenvolvimento de projetos de educação nutricional e aplicação de
oficina de culinária com foco em aproveitamento integral.
Site: http://pratocheio.org.br/ | facebook: @Apratocheio | Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCRECdfC6qv3v0iC7A-6AYwA |Instagram:
@associacaopratocheio |Twitter: https://twitter.com/pratocheio
12h30 - Cidades e oceanos: como esta relação pode ser mais saudável?
Anna Carolina Lobo, gerente do WWF-Brasil
Barbara Veiga, Liga das Mulheres pelos Oceanos
Enrico Marone, Rare Brasil
Vamos conversar sobre a relação do oceano com a sociedade e como pequenas
ações na nossa rotina ajudam a proteger os ecossistemas marinhos. Um papo
rápido para mostrar casos de sucesso que demostram a presença dos oceanos no
nosso dia-a-dia, nas artes, entretenimento, educação e alimentação. Descubra por
que, mesmo longe, os mares e as nossas vidas estão ligados.
Sobre os convidados

Anna Carolina Lobo, tem mais de dez anos de experiência com conservação, em
organizações públicas e privadas. No WWF-Brasil trabalha com boas práticas
produtivas e conservação, alinhando o uso sustentável dos recursos naturais com
estratégias de conservação da biodiversidade, promovendo o desenvolvimento
sustentável em ambientes terrestres, costeiros e marinhos.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil e @annacarollobo | Facebook:
@WWFBrasil
Barbara Veiga é uma artista que converge seus múltiplos talentos para sensibilizar
quanto a necessidade de proteger os oceanos e o planeta. É autora do livro "Sete
Anos em Sete Mares" e Cofundadora da Liga das Mulheres Pelos Oceanos.
Instagram: @ligadasmulherespelosoceanos e @barbaraveigaphotografhy |
Facebook: https://www.facebook.com/Liga-das-Mulheres-pelos-Oceanos2270780956581717/
Enrico Marone tem mais de 20 anos de experiência em projetos conservação no
setor costeiro e marinho, já trabalhou junto a organizações ambientalistas como
Instituto Baleia Jubarte, Instituto BioAtlântica, SOS Mata Atlântica e Conservação
Internacional. Hoje atua como gerente de comunicação e marketing da Associação
Rare do Brasil, organização que vem implementando o programa Pesca para
Sempre em áreas marinhas protegidas ao longo da costa brasileira. Trabalha
também como fotógrafo e documentarista, produzindo imagens, artigos, livros e
webséries sobre conservação e iniciativas socioambientais no Brasil e no mundo.
Instagram: @enricomarone e @rarebrasil_org | Facebook: @rarebrasil | Youtube:
http://bit.ly/rarenoyoutube
13h30 - Painel: #MP910Não, grileiro não pode ter vez!
Raul Telles, diretor de justiça socioambiental do WWF-Brasil
Priscila Tapajowara, da Mídia Índia
Cristina Leme, Climate Policy Inititiative
A Medida Provisória 910 vai contra os interesses da sociedade brasileira e beneficia
criminosos que invadiram e desmataram terras públicas, deixando de fora o
trabalhador honesto que há anos produz sem destruir a Amazônia. Temos pouco
tempo para agir, pois se a #MP910 for aprovada até o final de abril ela será
transformada em lei. E, como acreditamos que apenas #JuntosÉPossível, você é
fundamental nessa luta contra a corrupção e bandidagem na Amazônia!
Sobre os convidados
Raul Telles possui experiência em Direito e legislação ambiental, tendo atuado por
14 anos como assessor e coordenador jurídico do Programa Política e Direito do
Instituto Socioambiental. Foi chefe da assessoria jurídica legislativa da Secretaria
de Meio Ambiente do Distrito Federal e consultor em Políticas Públicas e Direito
Socioambiental para várias instituições, entre elas o WRI Brasil.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil | Facebook: @WWFBrasil e
@raul.valle.507
Priscila Tapajowara, nascida em Santarém, no Pará, é do povo Tapajó, um dos 13
povos da região do Baixo Tapajós. É militante indígena, ativista climática, fotógrafa
e produtora audiovisual. Participa do coletivo Mulheres indígenas - Lutar é resistir,
em São Paulo e o Coletivo Mídia Índia.

Instagram: @priscilatapajowara e @midiaindiaoficial | Twitter: @midia_india |
Facebook: @VozDosPovos
Cristina Leme Lopes além de advogada, é engenheira química, o que a possibilita
ter uma perspectiva multidisciplinar sobre as questões do meio ambiente. No CPI,
pesquisa as seguintes áreas: uso da terra, Código Florestal, proteção da
biodiversidade, direitos de propriedade e governança ambiental. Possui mestrado
em Direito Ambiental pela Universidade de Sorbonne, Paris.
LinkedIn: http://linkedin.com/in/cristina-leme-lopes-7a7532ba | Facebook:
@cristina.l.lopes.9 @ ClimatePolicyInitiative| Twitter @climatepolicy
14h30 - Painel: "como as mentiras e fake news prejudicam o Brasil"
Karina Yamamoto, líder de digital e imprensa do WWF-Brasil
Fernanda Schimidt, editora de ECOA-UOL
Rodrigo Ratier, fundador do Vaza, Falsiane!
Será que existem notícias falsas? Por definição, uma notícia é informação que foi
pesquisada, apurada e confirmada. Este painel vai debater o que são as chamadas
fake news e de que maneira essas mentiras atrapalham o dia a dia dos cidadãos,
das organizações e das redações profissionais. Participam os jornalistas Fernanda
Schimidt (ECOA/UOL), Rodrigo Ratier (Vaza, Falsiane/Faculdade Cásper Lïbero) e
Karina Yamamoto (WWF-Brasil/USP).
Sobre os convidados
Karina Yamamoto é líder de Imprensa e de Digital do WWF-Brasil desde agosto de
2018 e integra o Comitê Editorial da Associação Brasileira de Jornalistas de
Educação (Jeduca) desde 2017. Estuda imagem e jornalismo no Programa de PósGraduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Arte das
Universidade de São Paulo (ECA-USP). Jornalista por formação, foi editora do UOL
por 9 anos, nas editorias de Educação e Brasil.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil | Facebook: @WWFBrasil
Fernanda é vegana e editora de ECOA, plataforma do UOL voltada para o
jornalismo propositivo em busca de um mundo melhor. Com 15 anos vividos entre
grandes veículos nacionais e internacionais, a jornalista e produtora buscou
experiência fora das redações e passou a atuar também como consultora em
desenvolvimento de talentos.
Twitter: @feschimidt |Instagram: @fe.schimidt
Rodrigo é jornalista, doutor em educação pela USP e professor na Faculdade Cásper
Líbero, em São Paulo. Colunista de ECOA, é também autor do blog Em
Desconstrução (emdesconstrucao.blogosfera.uol.com.br), de Universa, coordenador
do blog coletivo Entendendo Bolsonaro
(entendendobolsonaro.blogosfera.uol.com.br), e fundador e gestor do curso online
contra fake news Vaza, Falsiane (www.vazafalsiane.com)
Twitter: @RodrigoRatier | Instagram: @r.ratier | Facebok: @rodrigo.ratier.5
15h30: Painel: "Mudanças Climáticas e Seus Impactos nas Minorias"
Renata Camargo, especialista em mudanças climáticas do WWF-Brasil
Adriana Terra, editora de ECOA/UOL
Paula Rodrigues, repórter de ECOA/UOL

As mudanças climáticas não reconhecem fronteiras, mas as populações vulneráveis
são as que mais sofrem seus efeitos. Falta de planejamento urbano, condições
precárias de moradia, saneamento básico e saúde, aliados à dificuldade de acesso a
renda e a eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes fazem das
minorias sociais suas principais vítimas. A luta por uma melhor qualidade de vida
passa obrigatoriamente pela questão ambiental.
Sobre as convidadas
Renata Camargo é jornalista especializada em Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável com 10 anos de experiência na área de política pública ambiental. Foi a
primeira colunista ambiental focada na cobertura do tema no Congresso Nacional e
coordenadora de políticas públicas do Greenpeace.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil | Facebook: @WWFBrasil
Adriana é jornalista e editora de UOL Ecoa. Pesquisa cidade e identidade na Escola
de Artes Ciências e Humanidades da USP, onde conclui seu mestrado. Tem
experiência em reportagem nas áreas de comportamento, cultura e urbanismo.
Nasceu há 35 anos em Caieiras, cidade na região metropolitana paulista, e há 16
vive em São Paulo. Co-realizou os curtas documentais "13 na 13" (2017) e "Eu Sou
Bixiga" (2015).
Twitter: @adrianaterra10 |Instagram: @saopauloape | Facebook: @blogspape
Paula saiu da Bahia diretamente para a Vila Albertina, na periferia da zona norte de
São Paulo. Formada em jornalismo, trabalhou na Agência Mural cobrindo histórias
das quebradas paulistanas. Atualmente, é repórter de UOL Ecoa, onde escreve
sobre questões sociais e ambientais.
Twitter: @parodriguest |Instagram: @parodriguest
16h30 - Painel: "como a renda básica pode ajudar a evitar o colapso do
mercado de consumo"
Gabriela Yamaguchi, diretora de Sociedade Engajada do WWF-Brasil
Douglas Belchior, membro da Coalizão Negra Por Direitos
Tatiana Roque, vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica
A campanha Renda Básica Que Queremos já é a maior articulação da sociedade
civil para propor uma mitigação dos impactos econômicos do Coronavírus. A
campanha propõe a garantia de uma renda básica emergencial mensal de R$300,
pelo período de 6 meses, para todos os 77 milhões de cidadãos registrados no
Cadastro Único - incluindo não apenas trabalhadores, como também dependentes e
desempregados. Esse benefício também pode ser estendido para 13 milhões de
outros desempregados que não tenham inscrição no Cadastro Único mas possuam
NIS. O investimento necessário - cerca de R$20,5 bilhões por mês - significa
apenas 0,28% do PIB, totalizando 1,68% pelos 6 meses propostos. Lançada pela
Coalizão Negra por Direitos, o Nossas, a Rede Brasileira de Renda Básica, o INESC
e o Instituto Ethos, a campanha é assinada hoje por 130 instituições e organizações
de diversos espectros, entre elas o WWF-Brasil.
Sobre os convidados
Gabriela Yamaguchi é jornalista pela USP com 25 anos de experiência em Mídias
Digitais, Gerência de Projetos e Comunicação para a Sustentabilidade. Na Editora
Abril, atuou na Superinteressante e no movimento Planeta Sustentável. Coordenou
a Viagem do Conhecimento, olimpíada de geografia e história da National
Geographic Brasil. No Instituto Akatu, gerenciou campanhas de mobilização e

projetos corporativos em Consumo Consciente e Produção Sustentável. Foi Head of
Media and Communications no Laboratório de Mudanças Climáticas da Purpose
Brasil e desde 2017 é Diretora de Sociedade Engajada do WWF-Brasil.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil | Facebook: @WWFBrasil
Douglas Belchior é professor formado em História pela PUC/SP. Fundador e
professor no Movimento Uneafro-Brasil; Coordenador de Articulação de Projetos do
Fundo Brasil de Direitos Humanos. É membro da Frente Parlamentar Mista de
Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados,
Congresso Nacional – Matéria do Alma Preta. É membro da Coalizão Negra por
Direitos, articulação nacional do movimento negro brasileiro, por direitos e políticas
públicas para população negra, no Congresso Nacional e em fóruns internacionais;
Instagram, Facebook e Twitter: @negrobelchior | @coalizaonegrapordireitos
|@uneafrobrasil
Tatiana é matemática e filósofa, professora da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e mãe do Matias, de 12 anos. Escritora do livro História da Matemática:
uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas (Zahar, 2012), que recebeu um
prêmio Jabuti. Hoje é vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica.
Facebook: @professoratatianaroque e @rederbrb | Twitter @tatiroque |
Instagram: @tatianaroque.oficial
17h30 - Painel: "como o trabalho remoto pode contribuir para hábitos mais
conscientes"
Virgínia Antonioli, gestora ambiental do WWF-Brasil
Larissa Kuroki, coordenadora de Conteúdos e Metodologias, Instituto Akatu
JP Amaral, mobilizador do Programa Criança e Consumo, Instituto Alana
Os convidados deste painel vão discutir os impactos deste momento em que todos
estão passando muito mais tempo dentro de casa. A ideia é avaliar e sugerir
estratégias e novos hábitos que possam ser adotados a partir de agora e que vão
contribuir para um estilo de vida mais sustentável.
Sobre os convidados
Virgínia Antonioli, é engenheira ambiental pela Universidade Anhembi Morumbi,
atuou na coordenação de conteúdos e metodologias do Instituto Akatu, com
enfoque em mudança de comportamentos para o consumo consciente, e
atualmente é responsável pela agenda de Dietas Sustentáveis no WWF-Brasil.
Twitter: @WWF_Brasil | Instagram: @wwfbrasil | Facebook: @WWFBrasil
Larissa Kuroki é engenheira ambiental formada pela Unesp e trabalha o consumo
consciente como ferramenta para promover estilos mais sustentáveis de vida.
Instagram: @institutoakatu | Facebook: @institutoakatu | Twitter: @institutoakatu
JP Amaral é cofundador da rede Bike Anjo e bacharel em Gestão Ambiental pela
Universidade de São Paulo, faz parte da rede de futuros líderes do Programa da
Chanceler Alemã da Fundação Alexander von Humboldt, membro alumni da rede
Red Bull Amaphiko de Empreendedores Sociais e do Young Global Changers no T20
Summit para o G20 em Berlin em 2017.

Instagram: @criancaeconsumo e @institutoalana | Facebook:
@programacriancaeconsumo e @institutoalana |Twitter: @criancaeconsumo e
@institutoalana
18h30 - Um olhar inovador sobre o que está acontecendo no planeta
Gustavo Tanaka, idealizador de movimentos ligados ao autoconhecimento
Helena Galante, do podcast “Jornada da Calma”
Das tragédias ambientais ao coronavírus, será que há uma maneira realista de
olhar para tudo que o planeta está passando nos últimos tempos? E como manter a
calma frente aos imprevistos, às mudanças e tantas discordâncias que estamos
vivendo? Será que assumir nossa importância em cada situação e nos
relacionamentos é a saída para olhar de maneira inovadora para esse momento
atual? Esses são alguns questionamentos que a jornalista Helena Galante, criadora
do podcast Jornada da Calma, e o escritor Gustavo Tanaka vão abordar no batepapo que acontece no Festival Digital Hora do Planeta.
Sobre os convidados
Helena Galante acredita que uma boa conversa é capaz de deixar tudo mais leve.
Na confiança de que tinha de haver um outro jeito de lidar com o dia a dia,
encontrou outras pessoas que também estavam em busca de recalcular a rota em
direção à gentileza. Editora da Veja São Paulo e colunista da rádio CBN, é
apaixonada pelo jornalismo que presta um serviço ao público. Por isso, criou o
podcast Jornada da Calma, uma prestação de serviço ao bem-estar do ouvinte.
Toda segunda-feira cedinho, um novo episódio vai ao ar para fazer um convite. Que
tal se a gente sossegar um pouco e só passar meia horinha juntos? Seus
entrevistados inspiradores abrem o coração para descobrir como lidar com as
emoções, meditar, fazer silêncio e despertar a vontade de viver. Respire fundo. A
gente tem muito que conversar, mas sem afobação fica mais gostoso.
Instagram: @helenagalante | Coluna “A Tal Felicidade” (Veja São Paulo):
https://vejasp.abril.com.br/blog/felicidade/ | Podcast Jornada da Calma:
https://open.spotify.com/show/3Rjf4KLMNoWlT6pQnLmpkj?si=mq0lB53QTQWok83
EQEYkmA
Gustavo Tanaka é autor dos livros “11 Dias de Despertar”, “Depois do Despertar” e
colunista da revista Vida Simples, Gustavo Tanaka é também idealizador de
movimentos ligados ao autoconhecimento como o Brotherhood e o Círculo de
Virtudes.
Instagram: @gutanaka | Facebook: @gustavo.tanaka.50 |
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gutanaka/
19h30 - Live "Eu Uso Minha Voz pela Natureza"
Maddu Magalhães, artista plástica, youtuber e atriz
Kaique Brito, influenciador digital
Bate-papo sobre meio ambiente e pequenas atitudes que podem mudar o cenário
de mudanças climáticas que vivemos. Os dois influenciadores convidados pelo
WWF-Brasil vão contar, de seus pontos de vista, ações que cada um pode fazer em
casa para contribuir com a sua parte.
Sobre os convidados
Kaique tem apenas 15 anos e ficou conhecido pelos seus vídeos recheados de bom
humor e críticas sociais no TikTok.

Tik Tok: @kaiquebritor | Instagram: @kaiquebritor | Twitter: @kaiquebritor
Maddu é referência em todo o país pelos tutoriais do tipo “faça você mesmo”.
Youtube: maddumagalhaes | Intagram: @maddumagalhaes | Twitter:
@maddumagalhaes

