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MEIO AMBIENTE

AÇÕES DO WORLD CLEAN UP DAY COMEÇAM NESTA
SEGUNDA EM GUAÇUÍ
AS AÇÕES EM GUAÇUÍ VÃO COMEÇAR NA SEGUNDA E SE ESTENDER ATÉ SÁBADO, 15, DIA MUNDIAL DA
LIMPEZA

Publicado em 06/09/2018 as 10:27 (Atualizado em 21/10/2018 as 10:55), postado por Comunicação Guaçuí , Fonte: Meio Ambiente Guaçuí

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), está
acertando os últimos detalhes para a participação do município no World Clean Up Day ?
Dia Mundial da Limpeza ? que irá acontecer, também, em outros 150 países, no dia 15. No
entanto, em Guaçuí, as ações vão começar já na segunda-feira (10) e seguirão até o
que está sendo chamada do Dia D do evento, no município, sábado (15).
Em reunião realizada no gabinete da prefeita Vera Costa, participaram os secretários municipais
de Meio Ambiente, Roberto Martins, de Obras, Hermes Guimarães, e de Educação, Vanderson
Pires Vieira, além de representantes da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) e da própria
Semmam. A prefeita pediu empenho de todos para que o município se destaque nos resultados
conseguidos durante o evento. ?Vamos mostrar que estamos engajados na busca de um mundo
cada vez mais limpo e com a natureza preservada, o que é uma marca de nossa
administração?, disse a prefeita. ?Por isso, vamos apoiar e participar com ações em
vários pontos da cidade, permitindo a todos uma reflexão sobre o impacto de suas atitudes em
relação ao descarte irregular de resíduos sólidos urbanos?, completou.
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Conforme explica a Semmam, a iniciativa visa promover a mobilização de voluntários para a
limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças, parques, etc., além de simbolizar a
necessidade de conscientização da sociedade para o problema de descarte irregular de
resíduos sólidos urbanos. ?Por isso, o principal slogan da campanha, inclusive aqui no
município, é lixo no chão, não?, destaca o secretário Roberto Martins.
Martins esclarece, ainda, que a ação contará com a colaboração de voluntários para a
coleta de resíduos em diversos pontos da cidade, inclusive, na zona rural. Todo o resíduo
recolhido constará em um relatório detalhado, com amplo registro fotográfico, que será usado
posteriormente no trabalho de educação ambiental nas escolas. E é justamente para facilitar a
participação das escolas, mais voluntários e entidades que a administração resolveu realizar
as ações do dia 10 até o dia 15 e não só apenas no dia 15, como vai acontecer em outras
cidades espalhadas pelo mundo. A Prefeitura de Guaçuí, inclusive, produziu um vídeo para
divulgar a participação do município na iniciativa (veja o vídeo clicando no link
https://www.facebook.com/100009374514796/videos/2150340715288391/.
#citacao#
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 mil 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 com o slogan ?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. Assim, em 15 de setembro, todos esses
países, voluntários e parceiros se reunirão para diminuir o lixo no mundo e chamar a atenção
para o lixo mal administrado.
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