O Dia Mundial da Limpeza é uma ideia que teve um início humilde e pode mudar o mundo. A
ideia de limpar coletivamente um país começou na pequena nação da Estônia em 2008, quando
50.000 pessoas se reuniram para limpar o país inteiro em apenas cinco horas.
Esta ação cívica foi realizada por voluntários e os organizadores nomearam a ação “Let's Do It!”
ou “Vamos fazer isso!”, que descreve perfeitamente a essência do movimento. O sucesso da
limpeza da Estônia se espalhou pelo mundo e agora são mais de 150 países que organizam
limpezas baseadas no mesmo modelo. O movimento cresceu para ser a maior organização do
gênero no mundo.
Em 15 de setembro, todos esses países, voluntários e parceiros se reunirão para diminiur o lixo
no mundo e chamar a atenção para o lixo mal administrado. Uma poderosa "onda verde" de
limpezas começará na Nova Zelândia e terminará no Havaí 36 horas depois, com milhões de
pessoas trabalhando em um único objetivo: um mundo mais limpo.
Visite o site www.letsdoitworld.org e www.worldclenupday.org

Quais resultados obtidos na Estônia?
Após o início das ações na Estônia, o problema do lixo jogado ilegalmente em terrenos baldios
foi reduzido em 75%. Na Eslovênia, a atitude em relação ao manuseio do lixo mudou
radicalmente em todo o país e sua capital, Ljubljana, está agora a caminho de se tornar a
primeira capital de Desperdício Zero do mundo.

Como será o Dia Mundial da Limpeza no Brasil?
Algumas cidades brasileiras já realizam essa ação em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza.
Para 2018, o movimento Let´s do it no Brasil está mobilizando o maior número de cidades. Já
são 160 cidades confirmadas e a meta é que 5% da população mundial participe, portanto, no
Brasil, pretendemos reunir aproximadamente 10 milhões de voluntários.
O movimento tem como principais atores os voluntários e suas cidades. O objetivo é mostrar
que a gestão do lixo é um trabalho compartilhado. Município, empresas e população precisam
estar juntos para proteger o mundo para essa e as futuras gerações.

Como será a ação do Dia Mundial da Limpeza na cidade de Goiânia?
O evento será realizado no dia 15 de setembro, pela Prefeitura de Goiânia, por intermédio da
Agência Municipal do Meio Ambiente, com o apoio da COMURG, SME e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, além da parceria de empresas, instituições do terceiro setor
e demais voluntários. A ação irá abranger a área do Jardim Botânico e adjacências, localizado

entre a Alameda do Contorno (3ª Radial) e as Avenidas Jardim Botânico, Botafogo e Rua Nonato
Mota, no Setor Pedro Ludovico.
A ação terá início às 8h, com uma abertura solene no anfiteatro ao ar livre, próximo à
administração do Jardim Botânico. Teremos uma roda de conversa sobre o tema da
problemática do descarte incorreto do lixo doméstico e um treinamento com todos os
participantes. Os voluntários receberão luvas, sacos de lixo e em seguida partirão para a coleta
de todo o lixo encontrado no caminho. Ao fim da coleta, teremos um lanche com frutas, sorteio
de brindes e o lixo recolhido será separado em 3 frações: recicláveis, orgânicos compostáveis e
rejeitos. Neste momento contaremos com a participação das cooperativas de catadores de
materiais recicláveis, parceiras da ação, que irão receber os recicláveis. A COMURG se
encarregará de todos os rejeitos encontrados e os resíduos orgânicos compostáveis (cascas de
frutas do lanche e outros), juntamente com folhas secas serão encaminhados para a
composteira do Jardim Botânico, encerrando às 18h.
Esta ação do Dia Mundial da Limpeza culminará no lançamento do Movimento Limpa Goiânia
que tem por objetivo promover a conscientização da população para o problema do descarte
irregular do lixo urbano por meio da realização de projetos integrados que envolvem a sociedade
civil, o setor privado e os órgãos do governo. O intuito do movimento é a promoção da
mobilização social, aproximando toda a cidade no debate do descarte irregular dos resíduos,
propondo através de sugestões e ações firmadas, melhorias nas políticas públicas voltadas aos
resíduos sólidos e nas soluções de limpeza para a nossa cidade.

Visite a página no Facebook: @movimentolimpagoiania
DIA MUNDIAL DA LIMPEZA GOIÂNIA
Data: 15 de setembro - Horário: 8:00 – 18:00
Local: Jardim Botânico de Goiânia
PERÍODO MATUTINO
8:00 – Abertura
8:30 – Roda de conversa
9:00 – Orientações sobre a ação
9:30 - Início da limpeza no parque
11:00 – Lanche com frutas para os participantes
11:20 – Separação dos resíduos
11:30 – Fechamento do período matutino com sorteio de brindes aos participantes presentes
12:00 – Destinação dos resíduos
PERÍODO VESPERTINO
14:00 – Roda de conversa
14:30 – Orientações sobre a ação
15:00 – Início da limpeza no parque
17:00 – Lanche com frutas para os participantes
17:20 – Separação dos resíduos
17:30 – Encerramento com sorteio de brindes aos participantes presentes
18:00 – Destinação dos resíduos

ATIVIDADES PARALELAS:
Semana do Cerrado com Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Pré evento do
Dia Mundial da Limpeza
Data: 13 de setembro
Local: Parque Zoológico com Secretaria Municipal de Educação
Horário: 9:00 – 11:00
DIA MUNDIAL DA LIMPEZA GOIÂNIA
Data: 15 de setembro
Local: Morro da Serrinha
Horário: 8:00 – 12:00
DIA MUNDIAL DA LIMPEZA GOIÂNIA
Data: 15 de setembro
Local: Parque Areião
Horário: 8:00 – 12:00
DIA MUNDIAL DA LIMPEZA GOIÂNIA
Data: 15 de setembro
Local: Parque Vaca Brava
Horário: 8:00 – 18:00
A ação é aberta a todos que quiserem participar. Venha e traga as crianças para uma
verdadeira aula de educação ambiental na prática. HAVERÁ SORTEIO DE BRINDES PARA OS
PARTICIPANTES QUE FIZEREM A INSCRIÇÃO E ESTIVEREM PRESENTES NO EVENTO.

COORDENAÇÃO GOIÂNIA
Giovane Toledo
Coordenador do Movimento Limpa Goiás
Coordenador do Dia Mundial da Limpeza Goiânia
Gerente de Políticas de Manejo de Resíduos Sólidos – AMMA
Embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil em Goiânia
(62) 98147-8881 – giovanetoledo@gmail.com
Raquel Pires
Secretária Executiva do Movimento Limpa Goiás
Coordenadora do Movimento Limpa Goiânia
(62) 98162-0137 – quel.bio.pires@gmail.com
Itamar Peixoto
Comunicação e Design do Movimento Limpa Goiás
Coordenador do Movimento Limpa Goiânia
(62) 99908-2937 – itapeixoto@ativamentecomunicação.com.br

Edvar Caldas
Gerente do Jardim Botânico - AMMA
Coordenador da Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia
(62) 98127-1699 – edvarbc@hotmail.com
Caritha Marques
Gerente de Educação Ambiental - AMMA
Coordenadora da Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia
(62) 98115-4634 – caritha.go@gmail.com
Nathália Machado
Nós+Árvores
Coordenadora da Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia – Morro do Serrinha
(62) 98252-9696 – nosmaisarvores@gmail.com
Paulo Ribeiro
Nós+Árvores
Coordenador da Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia – Parque Areião
(62) 99254-3612 – ribeiro.pauloh@gmail.com
Rhayane Werneck
Nós+Árvores
Coordenadora da Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia – Parque Vaca Brava
(62) 99865-9205 – rhayanewerneck@gmail.com
André Lenes
ESCOTEIRO DO BRASIL
Coordenador do Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia
(62) 99993-6507 – lenes.gyn@gamil.com
Isabela Bezzera
Escoteiros do Brasil
(62) 99145-7729 – isabella.gomesbezerra@gmail.com
Brunna Barros
LEO CLUBE – Grupo de Jovens do Lion Club
Coordenadora da Ação do Dia Mundial da Limpeza Goiânia
(62) 98131-9940 – arqbrunnabarros@gmail.com

COORDENAÇÃO TRINDADE
Justino Porto
Coordenador da Ação Dia Mundial da Limpeza Trindade
(62) 98222-5484 – justino.porto@gmail.com

COORDENAÇÃO SENADOR CANEDO

Antônio Bolognani
Coordenador da Ação do Dia Mundial da Limpeza Senador Canedo
(62) 98160-7708 – ecocerradoresiduos@gmail.com

COORDENAÇÃO JANDAIA
Marta Brito
Coordenadora da Ação do Dia Mundial da Limpeza Jandaia
(64) 98163-3418 – martabritoms@gmail.com

COORDENAÇÃO ANÁPOLIS
Rúbia Vaz
Coordenadora da Ação do Dia da Limpeza Anápolis
Psicóloga na Prefeitura de Anápolis – Equipe Consultório na Rua
(62) 99901-8121 – rvbfreitas@hotmail.com

COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARCEIRAS
Dona Lúcia
COOPREC
(62) 99248-9856 – cooprec@bol.com.br
Dulce Helena do Vale
COOPER RAMA
(62) 99291-2244 – dulcedovale@gmail.com

LET’S DO IT!

