O World Cleanup Day ou 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 Brasil! está mobilizando o maior número de
cidades, buscando em todas as regiões do país, pessoas e organizações que já trabalham com
o tema “lixo” ou “cuidados com o meio ambiente”, para que se unam à essa proposta e leve a
causa para sua cidade.
A meta é mobilizarmos 5% da população mundial, portanto, no Brasil, seremos entre 10 a 12
milhões de voluntários e milhares de toneladas de lixo retiradas das cidades e natureza.

Como a sua cidade pode participar da ação?
O Dia Mundial da Limpeza organizado pela rede Let's do it! tem como principais atores os
voluntários e suas cidades.
Os atores podem ser pessoas e organizações como, por exemplo, a comunidade local, ONG,
instituto, cooperativa, OSCIP, associação, dede que seja apolítica, tenha valores que combinem
com o Let´s do it! e vontade de cooperar com a causa.
O objetivo é mostrar que a gestão do lixo é um trabalho compartilhado. Município e
população precisam estar juntos para proteger o mundo para essa e as futuras gerações.

Sua cidade em destaque nacional e internacional.
O apoio da prefeitura é muito importante para que os resultados educativos sejam ainda
maiores. O conteúdo gerado com informações da limpeza, assim como seus resultados,
estarão na rede Let´s do It no Brasil e no mundo. É muito importante mostrar que o município
está preocupado com esse problema.

Quais secretarias podem ajudar diretamente no Dia Mundial da Limpeza?
Secretaria de Educação: Envolver as creches e escolas na ação de Limpeza. As escolas poderão
realizar a ação no dia 14 de setembro (sexta feira).
Crianças a partir de 4 anos podem fazer uma atividade dentro da escola, recolhendo lixo que
está jogado no chão. Estudantes a partir de 10 anos podem realizar a ação de limpeza no
bairro da escola.
O convite para as escolas deve partir da secretaria com orientações de como realizar a ação,
como produzir fotos e vídeos e fazê-los chegar nos 150 países participantes do evento.

O envolvimento dos servidores e secretários de forma participativa no dia 15 de setembro é de
grande importância para dar ainda mais força para o movimento.
Secretaria de Limpeza e Serviços Urbanos: A destinação do lixo recolhido é muito importante,
portanto, a secretaria receberá os endereços com os pontos onde ocorrerão as ações para
realizar a coleta.
O envolvimento dos servidores e secretários de forma participativa no dia 15 de setembro é de
grande importância para dar ainda mais força para o movimento.
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo: A limpeza urbana afeta diretamente essas
secretarias. Em muitos municípios as secretarias são integradas. É muito importante o apoio e
parceria, seja institucional ou com materiais necessários para a realização da limpeza (luvas,
sacos de lixo, água, camiseta).
O envolvimento dos servidores e secretários de forma participativa no dia 15 de setembro é de
grande importância para dar ainda mais força para o movimento.
Prefeito: A presença do prefeito e vice na ação de limpeza voluntária tem grande significado
para a rede e mostra ainda mais comprometimento com o cuidado com a cidade. A população
se espelha em seus líderes.
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