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Uma cidade sustentável é construída por seus cidadãos. 
O Projeto Varre Vila é prova disso.  

Cada vizinho se engajou no Projeto Varre Vila como “dono da rua”, cuidando 
do seu bairro como uma extensão da sua casa.

Antes Depois

A justa destinação do lixo urbano para diminuição dos impactos 
sanitários, sociais, econômicos e ecológicos.
Um processo onde cada um assume sua responsabilidade para 
solucionar um problema coletivo. Comunidade, empresas de 
limpeza urbana e Prefeitura trabalham juntas!
O resultado? Qualidade de vida e orgulho do lugar onde se vive.

Projeto Varre Vila – uma aula prática diária de 
cidadania e sustentabilidade que pode mudar 
nossa cidade, da periferia ao centro.

Bairros :  Vila NSa.Aparecida, Vila Santa Inês, 
União de Vila Nova, Vila Itaim, Itaquera, Guai-
anazes, Brasilândia na zona leste e norte de São 
Paulo, Grota do Rafael, Grota do Ipanema e 
Grota do Onofre em Maceió (AL).

A Estre e o Consórcio Soma apoiam esse projeto. 
LIXO É SÓ O COMEÇO

Se essa vila fosse minha

www.estre.com.br

ESTRE Ambiental S/A
          Varre Vila

Estre Ambiental Estre Ambiental O�cialestreambientalo�cial

União de Vila Nova, Zona Leste SP
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