Dia Mundial Da Limpeza
1.Sobre o Dia Mundial da Limpeza
O Dia Mundial da Limpeza, World Cleanup Day 2018 trata-se de uma ação
mundial realizada pelo movimento “Let’s do it!”, que visa promover a
mobilização de voluntários para realizarem a limpeza de suas cidades, bairros,
praias, praças e parques. A ação tem o objetivo de mostrar a necessidade de
conscientização da sociedade para um problema maior do descarte irregular de
resíduos sólidos urbanos, buscando despertar a cidadania e o comprometimento
com as causas ambientais. Em Goiânia, a ação será coordenada pela AMMA em
parceria com os Escoteiros de Goiás e outras entidades.
Aproveitando a oportunidade de realizar o Dia de Ação Comunitária, a Comissão
Pioneira propõe que o Dia Mundial da Limpeza seja realizado em parceria entre
os Grupos, envolvendo todos os Ramos.

2.O Evento, Data, horário e Local
O dia Mundial da Limpeza acontecerá no dia 15 de setembro, com a concentração
as 13:30 e início da atividade das 14:00 as 17:30, no Parque Jardim Botânico, Av.
Botafogo, 2981-3105 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74805-100.

3.Quem poderá participar?
Todos os membros registraods na União dos Escoteiros do Brasil 2018, sendo
que lobinhos, escoteiros e seniores precisam estar acompanhados pela chefia.

4. Alimentação
A proposta de alimentação é que seja um lanche saudável, com isso serviremos frutas.

5. Inscrições e Pagamento
O evento não possui taxa de inscrição.
A inscrição deverá acontecer via Paxtu entre os dias 04/09/2018 e 10/09/2018.

6. Considerações Importantes
•

Tendo em vista que a Ação realizada será de limpeza, forneceremos luvas e
sacos plásticos para descarte do material recolhido.
Para os Grupos que desejarem utilizar a atividade como Mutirão Comunitário
poderão solicitar a transferência da atividade para o Grupo posteriormente, em
caso de dúvida, podem procurar a Coordenadora Distrital do 4º Distrito,
Dayanna.

•

8. Dúvidas ou contato
Para dúvidas ou assuntos gerais basta procurar os Pioneiros da Comissão ou a
Mestria. Servir!









Luiz Fernando: Coordenador Distrital 1° Distrito – 9. 8140-0114
Dayanna Cristine: Coordenadora Distrital 4° Distrito – 9. 9156-4777
André Lemes: Mestria Comissão Pioneira – 9. 9993-6507
Isabella Gomes: Comissão Pioneira – 9. 9145-7729
Ingrid Knuivers: Comissão Pioneira – 9. 8289-5788
Waliff Cordeiro: Comissão Pioneira – 9. 8195-8405
Giovana Costa: Comissão Pioneira – 9. 9510-3392
Rafael Ferreira (Portuga): Comissão Pioneira – 9. 9933-0501

