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A inclusão do Dia Mundial da Limpeza Urbana no Calendário de Eventos do Município 

de São Paulo tem como objetivo trazer para a vida do cidadão paulistano a conscientização da 
importância da limpeza urbana, mobilizando a população do município para essa questão 
relevante do cotidiano urbano. 

De acordo com dados do site da Prefeitura Municipal de São Paulo, o município 
produz, em média, 18 mil toneladas de lixo por dia, sendo quase 10 mil toneladas apenas de 
resíduos domiciliares. A Prefeitura estima que mais de 11 milhões de pessoas sejam 
beneficiadas pela coleta no município. 

A comemoração do Dia Mundial da Limpeza Urbana se faz urgente, tendo em vista o 
volume de lixo coletado diariamente e a importância da manutenção do serviço e da educação 
dos paulistanos para a cidadania. A comemoração deve servir não apenas para valorizar esse 
importante serviço realizado pelo Poder Público, mas principalmente como incentivo à 
manutenção da limpeza do espaço público e à boa convivência cidadã, bem como para 
promover a reflexão nos habitantes do município sobre a conservação e limpeza das cidades, e 
da redução na produção de lixo. 

O Dia Mundial da Limpeza tem funcionado como foco de atividades relacionadas à 
limpeza urbana e à cidadania em diversos municípios. As atividades incluem a limpeza 
voluntária de monumentos, recolhimento de lixo em áreas públicas, e lavagem e varrição e 
igrejas e parques, por exemplo. 

A inclusão do Dia Mundial da Limpeza no Calendário de Eventos do Município de São 
Paulo não significa apenas a formalização de uma data comemorativa na agenda da cidade, 
mas da promoção da cidadania através do engajamento social e da conscientização. 
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