
É para agradecer, e, antes de tudo, compartilhar com quem não 

pode estar presente, toda a nossa satisfação de realizar mais uma 

edição do Pimp my Carroça que escrevemos esse relato! Vamos 

aproveitar para abrir o orçamento - dando continuidade a nossa 

política de transparência e participação inclusiva - além de apresentar 

alguns indicadores bem legais dessa edição.

 Vale começar pelo lindo dia que tivemos, que conseguiu 

contemplar o Feriado de Finados com uma manhã úmida e o Pimp my 

Carroça com um sol escaldante? Vale!

 Vale também contar que nosso time local, ou seja, a galera 

que encarou a missão de produzir a edição em Curitiba era 

composta por 10 pessoas e assim, o nosso time inicial já era 

de 15 pessoas?  E que, na reunião de pré produção com todos 

os voluntários do projeto viramos 70, e que no dia da da ação 

viramos 192 pimpadores? Ôoo se vale!

 Que dos 526 apoiadores catárticos que participaram da 

campanha de financiamento coletivo online, 223 são paranaenses 

(sendo 186 curitibanos), ou seja, 42,39%dos apoiadores - o que 

quer dizer que a campanha repercutiu bem no Estado e, de cara, já 

tínhamos muita torcida local! Mas também que nossa causa e nosso 

modo de fazer é tão sincero, que acaba por sensibilizar pessoas de outras regiões, que mesmo não tendo 

acesso ao evento, apoiaram e contribuíram para que o mesmo acontecesse - sempre torcendo para que 

uma edição chegue em sua cidade! 

 E, o que dizer dos 41 apoiadores reincidentes que participaram das edições São Paulo + Rio de 

Janeiro e agora, Curitiba? Incrível.  

 Enfim, é sob esses e outros números que conseguimos atender 29 catadores e seus familiares, sendo 

que dessa vez contamos com algumas novidades. Uma delas, foi o alto número de catadoras, 10 desse total, 

o que casou muito bem com as novidades surpresas dessas edição: manicure, maquiagem, aromaterapia, 

teste de diabetes e atividades lúdicas infantis - com pintura artística, para além dos tradicionais serviços 

médicos, oftalmológicos e odontológicos, e o sucesso do  corte de cabelo e a deliciosa massagem.

 As carroças foram um desafio a parte, já que as mesmas facilmente 

passavam de 1,5m de altura, tendo algumas com mais de 2 metros. Mas, 

mesmo frente ao desafio, foram tratadas com máximo respeito, onde 

marceneiros, soldadores, funileiros, borracheiros, e o mais legal, um 

time de ponta de limpeza, deixaram elas perfeitamente alinhadas 

para o toque final dos talentosos grafiteiros curitibanos. 

 Tivemos uma programação cultural bem legal, regada por 

muita música além da interativa Hora da Buzina, onde conversamos 

e debatemos com os catadores e convidados sobre temas que 

norteiam a vida dos nossos agentes ambientais. 

 Os custos dessa edição do Pimp my Carroça, podem ser conferidas 

ítem a ítem no LINK, mas também fizemos um resumão abaixo, pra quem 

quer entender o valor real do projeto e a importância de todos os 

parceiros e apoiadores para a realização da ação!

 Enfim, mais uma vez agradecemos o envolvimento e deixamos 

alguns links para vocês conferirem o que rolou e continuarem 

acompanhando o nosso movimento, que felizmente só cresce e 

não tem ambições de parar tão cedo!

Realização:

/pimpmycarroca
/pimpmycarroca

www.pimpmycarroca.com*

*Em breve um novo portal novo ar, 
fruto de uma parceria da DreamNGo.

/pimpcuritiba

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmngQ4c_CSCRdGQ5MlMwZldwVkl3T1VHYWV1cFNJZ3c&usp=sharing

