Maio 2016

DESAFIO PIMP
#JOVENS TALENTOS
DA FUNDAÇÃO ARYMAX

DESAFIOPIMP#JOVENSTALENTOS
Colocamos mais um Desafio Pimp nas ruas, dessa vez no dia 21 de maio, para 14 jovens
participantes do programa Jovens Talentos da Fundação Arymax, que foram intimados a
viver esse dia de catador com a gente, num dia de outono frio e chuvoso.

Separados em 3 equipes, Edgão, Jessésis, Trem bom Uai, lideradas pelos catadores Edgar,
Jessé e Juliano Mineiro, os times tiveram 2 horas para percorrer a região da Vila Madalena em
busca de materiais recicláveis e resíduos, que foram vendidos em um ferro velho da região.
Vale destacar que o time vencedor é aquele que a quantidade de recursos obtidos com a
venda dos materiais é maior, não importando apenas a quantidade de resíduos recolhidos. A
ideia aqui é que os participantes não vivenciem apenas um dia de catador com o Pimp, mas
também aprendam sobre os materiais, seus valores e como funciona o mercado informal da
reciclagem, hoje responsável por grande parte da produção e circulação de recursos do setor.
A competição foi super acirrada
entre os times, e a diferença de
valores entre a equipe vitoriosa
e a que ficou em último lugar
foi

de

Todos

menos
os

de

times

R$8,00.
coletaram

materiais parecidos - papelão
(molhado,rs),

latinhas,

ferro,

papel, plástico e papel branco,
o que levou a essa pequena
diferença entre os times.

O time Jessésis foi o vencedor do dia, apesar dos grandes vencedores terem sido os 3 catadores
participantes do desafio - Edgar, Jessé e Juliano Mineiro - que tiveram suas carroças pimpadas
pelos grafiteiros Michel Onguer, Fabiano Nunes (Apce) e Paulo Ito através do PimpEx Jovens
Talentos Arymax e ainda ganharam uma ajuda de custo super especial oferecida pela Arymax
como forma de reconhecimento e valorização do trabalho que prestam à nossa cidade.

O Desafio Pimp acabou com uma roda de conversa, onde ouvimos os catadores e buscamos
entender quais são os seus desafios cotidianos, seus sonhos e o porque escolheram ser
carroceiros, o que nos foi contado com muito orgulho e satisfação pelos 3 profissionais que
acreditam muito no que fazem porque adoram a independência que possuem, acreditam na
honestidade do seu trabalho e são convictos da sua contribuição ao Meio Ambiente. Assim,
encerramos mais um Desafio Pimp, com numa linda tarde de sol (depois de uma longa manhã
chuvosa), muitos sorrisos no rosto e buscando, como sempre, quem serão os próximos a
encarar o Desafio Pimp!!!

E ai, quem mais topa encarar o Desafio Pimp com a gente?
#VivaosCatadores #PimpmyCarroça
Fotos: Adriano Choque, Gabs Leal, Victor Moryiama
Apoio: Qualiflex, Stamaco Ferramentas e 3M

ORÇAMENTO EXECUTADO
VALOR TOTAL
EXECUTADO

ITEM
EQUIPE
Equipe de Produção Pimp my Carroça - Mundano, Dani Teixeira, Buda, Carol Pires e Mariana

R$6.800,00

Produção de vídeo

R$2.500,00

Ajuda de Custo + Bônus para 3 catadores participantes

R$3.000,00

Ajuda de custo para o Ferro Velho do Marco

R$500,00

Cachê artísitico Paulo Ito

R$250,00

Cachê artísitico Michel Onguer

R$250,00

Cachê artístico APCE

R$250,00
Subtotal = R$13.550,00

.

PIMPEX
3 serviços de funilaria (R$150,00 cada)

R$450,00

4 chapas de zinco

R$280,00

material de pintura (verba)

R$264,00

3 Kit Pimpex Catador

R$900,00

Materiais de reformas (verba)

R$237,90
Subtotal = R$2.131,90

.

MATERIAIS
Camisetas

R$400,00

Luvas de Borracha

R$0,00

Gravuras Pimp My Carroça

R$1.200,00

Capas de Chuva

R$0,00

Adesivos

R$40,00

Livros Viva os Catadores

R$240,00

Amassador de Latas

R$120,00
Subtotal =

R$2.000,00

.

LANCHES
Café da manhã

R$400,00

Almoço com bebida

R$650,00

Água

R$0,00
Subtotal =

R$1.050,00

SUBTOTAL GERAL

R$18.731,90

Custos Operacionais (25%)

R$7.646,28

Fundo Pimp My Carroça (1%)

.

R$296,38

Impostos (25%)

R$2.963,84
TOTAL =

R$29.638,40

.

