
SINAERJ apoia movimento que quer tirar 
lixo das ruas e educar os brasileiros
a não mais sujar as cidades

Í ÃPLANO LOGÍSTICO PARA O DIA DA AÇÃO

Let’s Clean Slovenia in One Day!

Lixo acumulado nas ruas é, 
infelizmente, um cenário comum 
nas grandes cidades brasileiras. 

Embora o hábito de sujar ambientes 
públicos seja visto como inconsequente 
e irresponsável, diante do impacto que 
isso pode causar ao meio ambiente, a 
conscientização ainda está longe de ser 
atingida em sua totalidade. E não basta 
apenas retirar lixos de bueiros ou rios. 
É preciso educar a população sobre a 
gravidade do assunto, alertando-a sobre 
os riscos. É por isso que o SINAERJ apoia 
o movimento internacional “Let’s Do 
It!”, criado em 2007 pelo ambientalista 
estoniano Rainer Nolvak e que acaba de 
chegar ao território nacional com o nome 
e características tipicamente brasileiras. 

Por aqui, esta importante corrente, 
que já realizou mutirões de limpezas em 
países europeus e asiáticos foi batizado 
(pela empresa de comunicação ambiental 
Atitude Brasil) como movimento Limpa 
Brasil. E, como era de se esperar, já reuniu 
inúmeros adeptos à causa. Mobilizados a 
tirar todo o lixo despejado ilegalmente 
nas cidades, e levar informações sobre 
o descarte correto de resíduos, centenas 
de voluntários já confirmaram presença. 
Na primeira das ações, programada para 
acontecer domingo, 5 de junho, durante 
a celebração mundial da Semana do 
Meio Ambiente, o número de voluntários 
brasileiros deverá superar todas as 
expectativas. A julgar pela confirmação 

de participação, divulgação e apoio de 
diversas ONGs, movimentos e entidades 
de classes como o SINAERJ. 

Para quem se interessa em 
participar, o trabalho é simples – consiste 
em tirar os resíduos espalhados pelas ruas 
de bairros ou comunidades próximos de 
onde os voluntários moram - No Rio, 
ele conta apenas com a boa vontade e o 
engajamento dos cariocas, algo que não 
deverá ser difícil de conseguir, afinal, 
quem não quer ver a sua cidade livre 
de problemas como poluição dos rios, 
entupimento de esgotos e proliferação de 
doenças?

Como participar? É fácil. Para 
organizar a ação, em cada região haverá 
um coordenador. E nas cidades em que 
passar, o movimento contará com o apoio 
de cooperativas para destinar os resíduos 
recicláveis, e de empresas locais de 
gestão de lixo, que ficarão responsáveis 
pela parte orgânica.

No site do movimento (www.
limpabrasil.com) é possível se candidatar 
para trabalhos prévios, como os de 
organização, logística e divulgação das 
ações. 

Além do Rio, mais seis mutirões, 
que poderão durar um ou dois dias, 
estão previstos para serem realizados 
em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, 
Campinas, Goiânia e Guarulhos, cidades 
que, segundo o site do movimento, já 
manifestaram interesse no projeto.

Quanto aos critérios exigidos à 
organização das cidades, o movimento 
pede a participação de três pessoas 
físicas atuantes no município, além 
de três ONGs do setor, três secretarias 
representantes e dez empresas para atuar 
como patrocínio, copatrocínio ou apoio.

Não foi só no nome que a versão 
brasileira do movimento priorizou o País. 
O projeto terá um formato tipicamente 
brasileiro e, consequetemente, diferente 
do Let’s Do It. Isso porque, no Brasil a 
cultura do descarte de resíduos precisa ser 
trabalhada para uma maior preservação 
ambiental do território. Ou seja, não 
adianta apenas retirar o lixo das ruas 
se depois as pessoas voltarem a poluí-
las, como de fato acontece. É preciso 
implementar um projeto educacional 
sobre reciclagem e sustentabilidade e que 
se espalhe por toda a cidade. 

Inicialmente, essa ‘educação’ 
será feita em escolas públicas, em 
parceria com o Instituto Akatu. O 
movimento Limpa Brasil também está 
estruturando outras etapas com ações 
sócio-educativas para aprofundar a 
questão com a sociedade brasileira, na 
qual, sem dúvida, já pode contar com 
todo o apoio e empenho da Diretoria 
do SINAERJ. 
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