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DESAFIO PIMP # CRITEO
O Pimp my Carroça desafiou mais uma galera, dessa vez, um pessoal mão na massa da
empresa Criteo, que resolveu sentir na pele o que é ser catador! O Desafio Pimp # Criteo foi
realizado no dia 08 de Abril de 2016 pelas ruas do bairro do Itaim Bibi, com 14 participantes
que se dividiram em 2 times comandados pelo catador Luis e pelo catador Natanael.

O Desafio colocado foi ver qual time iria conseguir mais dinheiro com a venda dos materiais
coletados em 2 horas pelas ruas do Itaim Bibi. Assim, foi dada a largada, e Luis e Natael
comandaram os times UAI e PAULISTINHA (nomes escolhidos pelas equipes), ensinando as
pessoas sobre os resíduos, seus valores, sobre os maiores geradores, sobre a importância do
descarte consciente e a dinâmica das ruas e o trânsito nada fácil da nossa cidade.

Como não queremos contar os segredos do Desafio Pimp e sim, desafiar mais equipes a
vivenciarem na pele essa vivência, só deixaremos aqui registrado que a equipe UAI foi a
grande vencedora do dia, com uma diferença muito grande de recursos obtidos, ou seja,
conseguiram R$70,00 com os seus resíduos sólidos, e a Paulistinha apenas R$20,00.

Sempre que acabamos a empreitada nas ruas, fazemos uma roda de conversa com os
participantes, os catadores e o time do Pimp my Carroça, para que a gente possa refletir e
entender um pouco mais sobre todo o universo que o Desafio propõe aos seus participantes.

E para finalizar, saudamos os nossos grandes heróis, cada vez mais visíveis à sociedade, graças
a participação social de todos nessa jornada do Pimp my Carroça. Demos um Kit Catador ao
Luis e ao Natael, pimpamos suas carroças e ainda agradecemos a sabedoria compartilhada,
a paciência e alegria que nos ofertaram nesse dia especial!

E ai, quem mais topa encarar o Desafio Pimp com a gente?
#VivaosCatadores #PimpmyCarroça #DesafioPimpCriteo
--E para quem quer saber como usamos os recursos nesse Desafio Pimp, segue o orçamento:

ITEM

VALOR

Impostos sobre nota fiscal de serviços - 8,21%

R$ 821,00

15 Camisetas do Pimp my Carroça para as Equipes

R$ 300,00

2 Camisetas Pimp my Carroça para os Catadores com faixas refletivas

R$ 44,00

Adesivos Pimp my Carroça para todos os participantes

R$ 34,00

2 Diárias de trabalho para os catadores

R$ 400,00

1 gravura Pimp my Carroça para a Criteo

R$ 200,00

2 carroças pimpadas (materiais e reformas)

R$1.500,00

Pintura de 2 carroças (tintas + cachês artísticos)

R$ 300,00

Luvas para os participantes

R$ 85,00

Custos operacionais (estacionamento, gasolina, táxis e etc)

R$ 126,00

Equipe Pimp my Carroça (Mundano, Buda, Dani e Carol)

R$3.500,00

Recursos para o Pimp my Carroça (manutenção do nosso movimento)

R$2.690,00

TOTAL

R$10.000,00

