Janeiro 2015

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO
PIMP MY CARROÇA & PIMPEX

INTRODUÇÃO
O Pimp my Carroça é um movimento sociocultural que foi criado no começo de 2012 pelo
artivista Mundano, que resolveu transformar o seu ato individual de pintar carroças em um
projeto coletivo de valorização dos catadores de materiais recicláveis.
O que nasceu Pimp my Carroça, hoje é também
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dentre outros projetos e ações que apesar de diversos, mantem uma mesma identidade em
relação ao macro tema de trabalho, resíduos sólidos e catadores, como a forma de realizar os
projetos, coletivos e colaborativos.
De Janeiro a Junho, período ao qual se refere esse relatório, muita coisa aconteceu, tanto
no âmbito do que havia sido prospectado nos projetos de solicitação de apoio, como novas
ações que surgiram da oportunidade ou da necessidade do momento. Assim, apresentamos o
trabalho realizado nesse período, como forma de encerrar o primeiro apoio recebido da Brazil
Foundation, e atualizar a OAK Foundation como andam as realizações durante o ano de 2015.

RESULTADOS
ESPERADOS
Segue abaixo as metas prospectadas quando do envio do projeto para recebimento do apoio
financeiro da Brazil Foudation, elaborado em Novembro de 2014.
1.

Ampliar o número de catadores atendidos, sendo os mesmos oriundos de
diferentes cidades e estados do país.

2. Ampliar a rede de voluntários do projeto através do engajamento para a
realização de novas edições do PIMPex.
3. Aprimorar a cartilha do PIMPex e toda a metodologia de acompanhamento das
edições realizadas.

4. Aumentar o volume total de recursos arrecadados tanto via doação de pessoas
físicas, como através do apoio finaceiro, técnico, de recursos humanos e/ou de
produtos oriundos de novos parceiros públicos ou privados.
5. Dar mais visibilidade ao projeto através do seu site reformado, do uso intesificado
das redes sociais (facebook e instagram) e do novo vídeo de divulgação do
projeto.

RESULTADO ESPERADO #1
“Ampliar o número de catadores atendidos, sendo os mesmos oriundos de diferentes cidades
e estados do país.”
Para tangibilizar o resultado atingido, o mesmo foi prospectado sobre indicadores mensuráveis
à época de elaboração da proposta de solicitação de apoio às fundações (temporalmente
próximas). Assim, a análise desse resultado se divide em INDICADORES QUANTITATIVOS,
ANÁLISE QUALITATIVA DOS INDICADORES e CASOS, abaixo explicitadas:

INDICADORES QUANTITATIVOS
Segue abaixo uma planilha onde estão explícitos os indicadores quantitativos prospectados
em Novembro de 2014 para Junho de 2015, e os indicadores realmente atingidos em Junho
de 2015:

INDICADORES

NOV/14
(ATINGIDOS)

JAN/15
(ATINGIDOS)

(PROSPECTADOS)

JUN/15
(ATINGIDOS)

Nº de catadores
atendidos

15

61*

39

71

Nº de estados
com catadores
atendidos

6

7

15

9

Nº de cidades
com catadores
atendidos

7

11

20

14

Nº de doadores

211

487

600

622

Valor total
arrecadado

R$ 13.632,00

R$ 32.202,00

R$ 30.000,00**

R$ 37.144,00

Realização de
edições do Pimp my
Carroça

4

4

0

5***

JUN/15

* Houve uma edição do PimpEX chamada Catadores Saudáveis realizada na Cidade Tiradentes em São
Paulo, onde 26 catadores receberam um kit de segurança do projeto Pimp my Carroça. Ela foi realizada
“fora dos padrões” mais comuns do projeto, onde visa atender a um número menor de catadores por
edição. O Pimp my Carroça foi convidado como parceiro do projeto, entrando com uma parte dos
evento Catadores Saudáveis.
** Vale destacar que esse recurso não é integral ao projeto, tendo em vista que o uso da plataforma
Catarse + o meio de pagamento online consomem 13% do total arrecadado. Esse valor foi estipulado
considerando o que já foi captado e uma média de R$650,00 por cada Pimpex financiado via
crowdfunding.
*** Foi realizado o Pimp my Carroça Jacarereí/SP, que não foi planejado, porém aconteceu através da
venda do projeto como atração artística para um projeto chamado RECIRCO.

ANÁLISE QUALITATIVA DOS INDICADORES
Das metas prospectadas, todas relacionadas a números foram atingidas, ou seja:
•

Número de catadores atendidos: 39 prospectados X 71 atendidos, ou seja,
182,05% da meta.

•

Número de doadores: 600 prospectados X 622 atingidos, ou seja, 103,67% da
meta.

•

Valor total arrecado via crowdfunding: R$30.000,00 prospectados X
R$37.144,00 atingidos, ou seja, 123,81% da meta.

No que tange abrangência geográfica, o projeto não atingiu as metas prospectadas, ficando
com as realizações ainda concentradas na cidade de São Paulo/SP, onde estão a sede e a
equipe do projeto. Vale destacar que houve a realização de uma edição inesperada na cidade
de Pristina, em Kosovo, o que expande a abrangência internacional. Assim, foram atingidos:
•

Número de Estados com catadores atendidos: 15 prospectados X 9 atingidos,
portanto, 60% da meta.

•

Número de cidades com catadores atendidos: 20 prospectadas X 14 atingidas,
portanto, 70% da meta, sendo que uma foi Pristina, localizada em Kosovo.

Acreditamos que isso tenha ocorrido devido a falta de uma campanha de comunicação focada
em chamar mais realizadores de outras localidades, que não próximos a nossa equipe, o que
facilita a sensibilização.

PIMPEX REALIZADOS
Belo Horizonte - MG
Belém - PA
São Paulo - SP
Mandirituba - PR
Itabuna - BA
Olinda - PE
Campinas - SP
Salvador - BA
Curitiba - PR
Mogi das Cruzes - SP
Lima - Perú
Brasília - DF
Recife - PE
Pristina - Kosovo

Pimpex - Sebastião Duque (Olinda - PE)
*O Pimpex do Sebastião Duque foi uma ação muito especial. A mobilização toda começou no programa
do Caldeirão do Hulk, onde foi contada a história do Seu Sebastião e do Pimp My Carroça. Pela
visibilidade do programa, seu Sebastião conseguiu uma doação para continuar a construção de sua
escola na comunidade onde mora, e também conseguimos a viabilização do Pimpex, para reformar e
pintar a carroça do Sebastião. Além de catador, Seu Sebastião é também um grande articulador e lider
comunitário de onde mora, sempre preocupado em melhorar a qualidade de vida dos moradores, está
sempre pensando e articulando ações para melhorar a infraestrutura e qualidade de vida dos moradores
de lá.
Realizado por: Caldeirão do Huck
Data: 12/02/2015
Catador atendido: Sebastião Duque
Número de apoiadores: 57
Meta requisitada: R$ 1.350,00
Meta captada: R$ 3.705,00 (274%)

Pimpex - Telmo Quintino (Brasília - DF)
Realizado por: João Blenner
Data: 21/06/2015
Catador atendido: Telmo Quintino
Número de apoiadores: 15
Meta requisitada: R$ 690,00
Meta captada: R$ 800,00 (115%)

Pimpex + BF GALA - Sebastiao, Bahia e
Zé (São Paulo - SP)
Realizado por: Brazil Foundation
Data: 25/05/2015
Catador atendido: Sebastião, Bahia e Zé
Número de apoiadores: 13
Meta requisitada: R$ 3.000,00
Meta captada: R$ 3050,00 (101%)
Pimpex -Smail Hasani (Pristina - Kosovo)
Realizado por: Marina Moscoso
Data: 29/05/2015
Catador atendido: Smail Hasani
Número de apoiadores: 11
Meta requisitada: € 282,00
Meta captada: € 282,00 (100%)

Pimpex + Recifusion - Gino, Sebastiao, Rosinaldo e Rodrigo (Recife - PE)
Realizado por: Recifusion
Data: 28/03/2015
Catador atendido: Gino, Sebastiao, Rosinaldo e Rodrigo
Número de apoiadores: 1
Meta requisitada: R$ 4.000,00
Meta captada: R$ 4.000,00 (100%)

PIMPEX A SEREM REALIZADOS,
COM CAMPANHAS DE CROWDFUNDING FECHADAS:
Pimpex - Reinaldo e Geraldo (Salvador - BA)

Pimpex - Marcelo da Paz (Belo Horizonte - MG)

Realizado por: Gabriela Cambeses

Realizado por: Filipe Thales

Data: a realizar

Data: a realizar

Catadores a serem atendidos: Reinaldo e

Catador a ser atendido: Marcelo da Paz

Geraldo

Número de apoiadores: 6

Número de apoiadores: 18

Meta requisitada: R$ 500,00

Meta requisitada: R$ 1.200,00

Meta captada: R$ 550,00 (110%)

Meta captada: R$ 1.215,00 (101%)
http://canalpimp.catarse.me/pt/
http://canalpimp.catarse.me/pt/
pimpexmarcelodapaz

pimpexreinaldoegeraldo

RESULTADO ESPERADO #2
“Ampliar a rede de voluntários do projeto através do engajamento para a realização de novas
edições do PIMPex.”
Consideramos essa resultado atingido, tendo em vista que de Novembro de 2014 a Junho de
2015 tivemos 10 novos realizadores de Pimpex. O formato de produção variou bastante, tendo
realizadores que fizeram todo o processo sozinho e realizadores que contaram com a equipe
central do projeto em alguma parte da produção, entrando ou com o financiamento ou com
a campanha de crowdfunding.

RESULTADO ESPERADO #3
“Aprimorar a cartilha do PIMPex e toda a metodologia de acompanhamento das edições
realizadas.”
Esse foi um resultado que atingimos parcialmente, tendo em vista que aprimoramos a
metodologia de acompanhamento das edições realizadas, o que nos faz hoje tirar indicadores
e acompanhar o desenvolvimento do projeto com muita facilidade.
Porém, não conseguimos realizar um novo material de apoio aos realizadores/ voluntários, ou
seja, atualizar a cartilha e as campanhas de engajamento de novos pimpadores.

RESULTADO ESPERADO #4
“Aumentar o volume total de recursos arrecadados tanto via doação de pessoas físicas, como
através do apoio financeiro, técnico, de recursos humanos e/ou de produtos oriundos de
novos parceiros públicos ou privados.”
Esse resultado pode ser considerado exitoso, tendo em vista que atingimos os valores
prospectados para arrecadação via crowdfunding acima da meta inicial.
Também foi realizado o Pimpex Recifusion, onde os catadores Gino, Sebastião, Rosinaldo
e Rodrigo foram atendidos. Essa edição foi paga diretamente pela Red Bull no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) e mais o custeio de transporte e hospedagem na cidade de
Recife. A marca em questão é parceira tanto do Recifusion como do Pimp my Carroça através
da sua rede de empreendedores sociais AMAPHYKO, que também deu um fundo de impulso
ao projeto no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Para saber mais acesse: https://amaphiko.
redbull.com/magazine/empoderar-pessoas-e-uma-boa-forma-de-definir-o-trabalho-quewellington-santos-28-anos-faz-em-pocos-de-caldas

Realizamos uma grande edição do Pimp my Carroca através de uma parceria com a MRS
Participações e Empreendimentos LTDA, responsável pela realização do projeto RE-CIRCO na
cidade de Jacareí, patrocinado pela Rexam via Lei Rouanet, para o qual fomos convidados a
integrar a programação. Foram atendidos 26 catadores jacareíenses, houve a participação de
34 artistas da região e de 23 voluntários.
Para saber mais sobre a edição Pimp my Carroça :: RECIRCO Jacareí/SP acesse:
http://pimpmycarroca.com/portfolio-item/pimp-my-carroca-em-jacarei/
Também foi realizada uma nova tiragem de gravuras artísticas autorais exclusivas para o
projeto, onde foram convidados 6 artistas - Apolo Torres, Primat, Beto Silva, William Mophos,
Shock Maravilha, e Pixote, que criaram trabalhos sobre o tema dos catadores de materiais
recicláveis e concordaram com uma reprodução de 50 unidades, o que resultou em um total
de 300 gravuras. O processo de produção foi documentado em vídeo, mas não foi finalizado.
O modelo de negócios adotado segue a seguinte regra:
•

70% das gravuras ficam com o projeto Pimp my Carroça;

•

20% das gravuras ficam com os artistas;

•

10% das gravuras ficam como o gravurista, que realiza um processo artesanal de
produção (fotolito). O parceiro gravurista dessa produção é o Cristiano Kana da
Fullhouse.

Até o dia 30 de Junho, foram vendidas e/ou dadas como recompensas para doações acima
de R$250,00 via crowdfunding, 17 gravuras, o que totaliza um montante de R$4.985,00.
Também participamos do Gala Brazil Foundation 2015, realizado na cidade de São Paulo,
onde foi leiloada uma obra do Mundano, doada para o movimento, que rendeu R$9.510,00
(nove mil quinhentos e dez reais) que virarão recursos institucionais para o segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO #5
“Dar mais visibilidade ao projeto através do seu site reformado, do uso intesificado das redes
sociais (facebook e instagram) e do novo vídeo de divulgação do projeto.”
Esse resultado foi conquistado parcialmente, tendo em vista que o site novo ficou pronto,
porém o vídeo não foi realizado. Vale destacar que identificamos que a razão pela qual os
resultados não foram atingidos em relação a capilaridade das ações é em decorrência de uma
melhor campanha de engajamento, o que ainda pretendemos realizar em 2015, utilizando
principalmente o vídeo como ferramenta.
Segue abaixo um relatório do site novo do projeto, que foi totalmente remodelado e adequado
as reais necessidades, que após análises e estudos, foram concentradas sobre os seguintes
pontos:
•

Apresentar todos os projetos da rede Pimp my Carroça a interessados em geral,
preferencialmente em português, mas também em inglês e espanhol.

•

Deixar mais clara as formas de engajamento e participação dos nossos diferentes
públicos: catadores; voluntários; artistas; empresas, doadores; e entusiastas.
Deixar mais explicativo cada uma dessas possibilidades de participação, por
exemplo: como realizar um pimpex, como doar, formas de patrocinar, pintar uma
carroça, entre muitas outras dúvidas que antes eram frequentes.

•

Desenvolver uma plataforma de doação de pessoa física, que visa ampliar as
fontes contínuas de captação de recursos e que poderia ser materializada em
um espaço especial no site que permitisse o desenvolvimento de campanhas
específicas. Criamos uma página de fácil acesso no nosso site, apresentando três
formas de doação financeira ao projeto: campanhas de crowdfunding; doação
pontual via PayPal; ferramenta Polen.

•

Criar um mapa interativo (Smart City) para cadastro de catadores e de ações
que buscam sua visibilidade, permitindo que qualquer pessoa crie um ponto
novo e inclua fotos diretamente do celular.

•

Criar uma Lojinha Pimp my Carroça virtual.

A nova versão do site conta com um novo layout e servidor, que estão possibilitando uma
navegação mais dinâmica e fluída, ofertada também a partir da reorganização de todas as
informações. O novo servidor foi selecionado para suportar e acompanhar o crescimento de
acessos que temos tido, e prevendo inclusive o contínuo crescimento.
Já na HOME do site foram colocadas as informações sobre todos os projetos que contemplam
hoje o Pimp my Carroça, além de um contador, com os indicadores gerais. Há também um

COMO PARTICIPAR suscinto, mas já incentivando as pessoas a estarem mais próximas de
diferentes maneiras. Os parceiros também foram mais valorizados nesse novo layout.

O COMO PARTICIPAR ganhou um destaque no menu, com diferentes formas de aproximar
os entusiastas. Antes, pedíamos para as pessoas entrarem em contato com a nossa equipe, o
que a sobrecarregava com atendimentos, em sua maioria não prósperos.

Site antigo.

Site novo.

Vale destacar que foram pensadas sobre diferentes linguagens e abordagens essa sessão,
para que ela dialogasse com diferentes públicos.
A tão esperada LOJA PIMP (pimpmycarroca.com/loja) ficou pronta, com a possibilidade
de pagamento de duas maneiras distintas: depósito bancário e paypal - para facilitar as
transações e também possibilitar vendas internacionais.

Foi criada também a categoria QUEM TÁ JUNTO, onde foram criados espaços para evidenciar
todos os parceiros pessoas físicas, evidenciando o seu caráter colaborativo e de cooperação,
onde todos são valorizados e importantes. Os depoimentos podem ser transcritos ou em
vídeos curtos.

Contamos também a história do Pimp por meio de um funcionalidade nova do site que é
Timeline. Isso nos permite conectar evento marcantes na trajetória do projeto de forma
automática e simplificada. Desta forma uma pessoa quen não conhece a organização poderá
entender em poucos minutos.

O site também ficou responsivo, ou seja, melhoramos a usabilidade usuários com celular e
Tablet (15% do acesso). A nossa expectativa é que aumente mais o acesso.

Painel de comando onde é possível fazer muitas coisas no site de forma fácil.

Implementamos também o mapa interativo (Smart City) onde será possível que qualquer
pessoa mapeie catadores que precisam do atendimento do Pimp My Carroça, assim como
adicionar grafites que apoiam a causa e outras atividades que fazemos, como o Desafio Pimp.
Opcional** Decidimos por não traduzir o site inteiro nesse primeiro momento, pois geraria
muito trabalho para a equipe e estamos com outras prioridades. O site anterior era boa parte
em inglês. Criaremos uma página em inglês e espanhol para apresentar o movimento ao
público estrangeiro.
Por fim podemos dizer que houve um empoderamento das tecnologias e da equipe do Pimp
My Carroça perante elas. A equipe foi capacitada para ter total independencia na atualização
e remanejo do site. Hoje as ideias tecnológicas que já tínhamos ficaram mais claras para
aplicação como um possível aplicativo integrado com o site. Acreditamos que o maior resultado
da criação do site foi a organização da informação em forma digital que praticamente é um
problema grave de quase todas as ONGs no Brasil. Com um site que realmente reflete a ação
da organização, a expectativa é que consigamos mais parcerias importantes e engajar ainda
mais pessoas remotamente que já é feito com o Pimpex.

Mais do que ficar explicando tudo o que foi mudado nessa nova versão,
convidamos vocês para navegarem no nosso site e compartilharem ele por ai:
http://www.pimpmycarroca.com/

ACONTECEU
TAMBÉM
PIMP NOSSA COOPERATIVA
Realizado na Cooper Glicério no dia 08 de
Abril de 2015, a ação piloto foi o resultado de
uma conjuntura de fatores que somaram um
financiamento já existente advindo do leilão de
uma obra do artista Mundano para um evento do
ISWA, que tinha como regra que o recurso deveria
ser usado para uma ação, e o desejo da equipe do
projeto em realizar algo diferente, abrindo outras
possibilidades de atuação dentro do universo dos
resíduos sólidos.
Para saber como foi, assista o vídeo:
https://vimeo.com/131732547

E QUE VENHAM MUITOS OUTROS

PIMP NOSSA COOPERATIVA
Ontem o Pimp My Carroça deu mais um grande passo. A partir de uma nova
combinação de elementos, o Pimp Nossa Cooperativa surgiu para valorizar e
mostrar que o trabalho dos catadores cooperados é tão importante quanto o dos
autônomos. Em uma ação de um dia, o foco foi aumentar a auto-estima e dar mais
visibilidade para aqueles que trabalham por uma cidade mais limpa - dessa vez de
forma quase invisível contornados pelos muros que passam por baixo do Viaduto
do Glicério.
Foi uma experiência incrível e de muitos aprendizados. Um dia de muita troca em
que compartilharmos com todos os 37 cooperados da Cooper Glicério histórias,
informações e transformações. Além do tradicional tapa na carroça - feitas pelos
meninos atenciosíssimos do Cruz na Ilha e o Duacir - onde reformamos, pintamos e
incluímos itens de segurança, pintamos as áreas internas (banheiros, baias, pilares)
e externas, trazendo mais cor para o dia-a-dia dos cooperados. Oferecemos triagem
de hipertensão e diabetes, consultas de demartologia e lombalgia, e palestra sobre
saúde feminina junto à Saúde e Alegria nos Sertões (S.A.S.), além da massoterapia
da querida Selma Amaro. Com a parceira Roupa Livre fizemos uma oficina de
costura que produziu quase 20 peças de roupas estilosas com fitas refletivas para os
cooperados. Também revitalizamos a "bicicoleta" da cooperativa com a galera do
Bike Anjo, plantamos arbustos e mudas com doações da Visual Paisagismo, e
criamos um Mural dos Sonhos com cerca de 20 crianças do projeto Criança Fala.
Pela primeira vez, fizemos um mapeamento para entender o funcionamento da
cooperativa e ouvir o que os cooperados têm a dizer sobre o trabalho que realizam
e seus pontos de vista sobre a cadeia de reciclagem dos resíduos .

PIMP MY CARROÇA JACAREÍ/SP
RE-CIRCO
A convite do Re-Circo, projeto itinerante com
foco

no

meio

ambiente

e

sustentabilidade

sociocultural, realizado pela MRS Participação e
Empreendimentos e patrocinado pela REXAM,
que aconteceu pela primeira vez em Jacareí nos
dias 30 e 31 de maio, o ‘Pimp My Carroça’ realizou

Encerramos o dia de ontem com a certeza de que ainda há um universo a ser
descoberto e valorizado, de que existem histórias para serem apreendidas e
compartilhadas, de que temos muito o que entender e que o trabalho é infinito para
a conquista do mundo que desejamos, onde a sustentabilidade ambiental e
econômica sejam uma realidade coletiva e por todos vivenciadas.
Foi um dia inesquecível para o Pimp e para todos os cooperados que convivirão com
a marcas que deixamos. Por isso e por muito mais, continuamos trabalhando para
que venham muitos outros Pimp Nossa Cooperativa e ainda mais ações neste e nos
outros ambientes que permeiam o universo Pimp My Carroça.
Por tudo isso que foi construído fica aqui o nosso MUITO OBRIGADO a todos os 23
voluntários, 22 artistas e à toda a galera parceira que tornou essa ação possível!

sua quinta edição, primeira na cidade.
A cidade de Jacareí teve 26 catadores de materiais
recicláveis atendidos, contou com a participação
de 23 voluntários, 34 artistas, 15 funileiros e
soldadores, além também do apoio da Prefeitura
de Jacareí através da Secretaria do Meio Ambiente,
e da Collor’s Brasil, loja de grafite local.
Além de entregar ítens de segurança para os
catadores e suas carroças, como capa de chuva,
www.pimpmycarroca.com

camiseta com faixa refletiva, luvas emborrachadas,

/pimpmycarroca

@pimpmycarroca

retrovisores, buzinas e outros itens, realizou também a tradicional reforma e pintura das
carroças.
A ação teve uma grande repercusão nos veículos midiáticos locais, gerando cerca de 27
matérias: impressas, online e também televisivos, como a TV Vanguarda, Diário de Jacareí,
Isto É, e outros *.
*As matérias foram geradas em todas as etapas, desde a chamada de voluntários para a ação, até o pós
evento e a publicização dos seus indicadores, que contaram como foi o dia do Pimp My Carroça em
Jacareí. O serviço prestado pelos catadores também foi ressaltado na imprensa, dando mais visibilidade
à esses agentes ambientais locais!

Para saber mais:
relatório: https://drive.google.com/file/d/0B6xZnPUS6DkUeGdacnZsNG43bkk/view?usp=sharing
site: http://pimpmycarroca.com/portfolio-item/pimp-my-carroca-em-jacarei/

RECICLOVIA
A Reciclovia consiste em uma luta ainda em andamento para alterar o Decreto 55.790/14,
que busca a inclusão da livre circulação das carroças dos catadores nas ciclovias da cidade
de São Paulo. Em fevereiro, à época de envio do primeiro relatório, #Reciclovia era apenas
um movimento baseado nas redes sociais e numa campanha inserida na plataforma Panela
de Pressão da Minha Sampa. Como a Prefeitura de São Paulo não respondeu na velocidade
que esperávamos, a RECICLOVIA virou um projeto paralelo (ainda não finalizado, já que
aguardamos uma conclusão por parte da Prefeitura) estruturado da seguinte maneira:
•

Reciclovia, a ação sigilosa, realizada por equipes voluntárias convidadas pelo
movimento Pimp my Carroça e pela própria equipe do projeto, que se materializou
através da fixação de imagens de carroças e da hashtag #RECICLOVIA nas
ciclovias, através do uso de stencils, forjando uma autorização para carroças
circularem nessas vias.

•

Campanha “Secretário autorize o uso das ciclovias pelas carroças #RECICLOVIAS”,
realizada na plataforma Panela de pressão da organização Minha Sampa (http://
paneladepressao.nossascidades.org/campaigns/612) a qual envia um email para
Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo cada vez que alguém assina a
petição solicitando a alteração do Decreto 55.790/14.

•

Articulações presenciais junto a representantes da Secretaria Municipal de
Transportes, oficializando a solicitação feitas por outros meios para alterações no
Decreto 55.790/14.

Essa ação contou com o apoio da Escola de Ativismo, através do programa ‘Mini apoio

financeira a campanhas, ações ou atividades relacionadas a mudanças climáticas’. Para saber
mais, acesse o relatório da ação em: https://drive.google.com/file/d/0Bw6jb7oARmqXR0Q1a
nRFNUZWekxleENpX25HeHpYXzc4Vi1r/view?usp=sharing

O RAPA DAS CARROÇAS

O Movimento Pimp My Carroça denunciou publicamente a apreensão generalizada de
diversas carroças de catadores no dia 29 de abril e nos dias seguintes. Através de diversos
relatos dos catadores e com um grande apoio da sociedade civil, a denuncia foi ouvida pelos
órgãos públicos e uma reunião foi feita com a presença das Secretarias de Direitos Humanos,
de Trabalho, de Serviços, Sub prefeitura da Sé e GCM, contando inclusive com o Eduardo
Suplicy - Secretário Municipal de Direitos Humanos, o catador Rafael dos Santos (Bahia) e a
equipe do Pimp My Carroça. Mesmo diante de tantos relatos, foi negada a existência de uma
ação continuada por parte da Prefeitura, que alegou ter apreendido apenas 19 carroças que
estavam envolvidas em uma operação da Cracolândia.
Em visita à região da Cracolândia, a defensora pública Daniela S. De Albuquerque e outros,
foram procurados por mais de 30 pessoas que tiveram suas carroças apreendidas.

“Muitas

pessoas tiveram suas carroças apreendidas [...] As pessoas utilizavam as carroças para a coleta

e transporte de materiais recicláveis,
sendo essa uma das únicas fontes de
renda que possuíam no contexto de
extrema vulnerabilidade social em que
vivem”, argumentam no documento
enviado aos órgãos competentes da
Prefeitura de São Paulo.
“A apreensãoo administrativa das
carroças e objetos pessoais destas
pessoas é ilegal e inconstitucional, e
fere o direito de posse e propriedade.
É de rigor que se faça não apenas a devolução dos bens, objetos pessoais e instrumentos de
trabalho, como também se apure as circunstâncias em que as apreensões ocorreram, que
podem caracterizar, inclusive, o crime de abuso de autoridade”, alega a Defensoria Pública de
São Paulo, em publicação contra “O Rapa das Carroças”.
A ação civil dá Defensoria Pública segue em processo, ainda sem nenhuma conclusão se os
bens serão devolvidos e ou os catadores indenizados por tal ação ilegal que sofreram.
Para saber como foi o Rapa das Carroças e a denúncia feita pelo Pimp My Carroça, veja o
vídeo: http://on.fb.me/1VQkmc2

ORÇAMENTO EXECUTADO
O orçamento abaixo possui uma somatória dos dois mini grants recebidos pelo projeto
Pimp my Carroça via ISPIS, já que ambos os recursos tinham a mesma finalidade dentro do
movimento - recursos institucionais.

CONCLUSÃO
É com muita satisfação que entregamos o presente relatório, acreditando que houve muito
trabalho e por consequência, muitas conquistas nesse período de apoio institucional que
tivemos da Brazil Foundation e da OAK Foundation. Continuamos trabalhando acreditando
que transparência e dados reais são a forma mais justa de apresentar os resultados, tanto aos
financiadores, como ao público em geral que acompanha e doa recursos, tempo e disposição
para estar próximo do movimento. Criamos, portanto, uma página de transparência em nosso
site, onde todos poderão acessar os relatórios produzidos (http://pimpmycarroca.com/
transparencia/)
Apesar de não termos atingidos todas as metas prospectadas em números absolutos,
acreditamos que os princípios que as regiam foram fomentados e os frutos estão sendo
colhidos nesse segundo semestre, ou seja, a capilaridade de edições do Pimpex vem sendo
buscada e conquistada (nesse momento, em fase de pré produção para acontecerem em
Lima/ Peru, Campo Grande/ MS/ Brasil, dentre outros), o vídeo institucional sobre o Pimpex
continua planejado e se mostrando necessário, bem como, mais campanhas de comunicação
sobre a ação, porque acreditamos que a ausência das mesmas impactaram diretamente nas
metas não atingidas. Em paralelo, porém, foram realizadas outras ações não prospectadas
que aumentaram a visibilidade do projeto e a quantidade de catadores atendidos, tanto
direta, como indiretamente.
Agradecemos a confiança cedida pela OAK Foundation e pela Brazil Foundation pelo aporte
de recursos cedidos no ano de 2014 para ações realizadas entre Outubro/14 a Junho/15, assim
como outros parceiros que o projeto possui como: a 3M e a Qualiflex que confirmaram o seu
apoio em Janeiro/2015 através da cessão de produtos (fitas refletivas) ao projeto e luvas de
EPI. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que o relatório não tenha dado
conta de explicitar e/ou que vocês acreditem ser complementar ao já apresentado.
Esse é o relatório de final do 1o apoio recebido pela Brazil Foundation e parcial da OAK
Foundation.
Esperamos que vocês se sintam parceiros desse iniciativa e estejam à vontade para apresentar
considerações e/ou crítica e/ou sugestões !!!
-Atenciosamente,
Equipe Pimp my Carroça
pimpmycarroca@gmail.com

