O PIMP MY CARROÇA
O Pimp My Carroça é um movimento social, cultural e ambiental que tem como objetivo dar mais
visibilidade e promover a autoestima dos catadores de materiais recicláveis através da arte.

O Pimp My Carroça consiste em um dia de intervenção artístico cultural, em espaço central e
público das cidades, onde são ofertados serviços estruturais e estéticos para as carroças dos
catadores, sendo eles: funilaria, instalação de kits de segurança e pinturas de renomados
grafiteiros, em paralelo ao atendimento social de diferentes serviços (médicos, cabeleireiros,
psicólogos) ofertados por profissionais voluntários das respectivas áreas.
Os objetivos almejam a realização de eventos de celebração artístico culturais voltados aos
catadores de materiais recicláveis, e a oferta ao público presente (para além do público alvo
atendido/beneficiado) a vivência de performances, live paiting e a exposição de “carroças
pimpadas”, complementadas por outras atividades artísticas, e momentos de reflexão sobre as
necessidades de políticas de inclusão social para esses agentes ambientais e suas condições de
trabalho. Para os mais engajados, há oferta da oportunidade de ser voluntário em diferentes
frentes do projeto.
Sob esse protótipo geral, acima exposto, o Pimp my Carroça adapta as suas edições conforme as

condições e oportunidades de itinerância que aparecem ao projeto. Assim, já realizou as seguintes
edições:
-

Pimp my Carroça :: Virada sustentável - Vale do Anhangabaú, São Paulo/SP (Jun/12).

-

Pimp my Carroça :: Rio+20 - Praça Tiradentes, Rio de Janeiro/RJ (Jul/12)

-

Pimp my Carroça :: Curitiba - Praça 29 de Março, Curitiba/PR (Nov/13)

-

Pimp my Carroça :: Virada Cultural, Luz - São Paulo/SP (Mai/14)

-

Pimp my Carroça :: Re-circo Jacareí - Espaço Liberdade, Jacareí/SP (Mai/15)

O Pimp My Carroça é um movimento de caráter colaborativo, no qual muitas pessoas se empoderam
e compram a causa social, colocando a mão na massa e se voluntariando para fazer parte de nossas
ações. Até hoje, cerca de 294 catadores foram atendidos, 264 artistas doaram sua arte, mais 800
voluntários já colocaram a mão na massa e 1805 pessoas doaram recursos através do financiamento
colaborativo para a realização das ações do projeto.
Atualmente o Pimp My Carroça conta com o apoio e a parceria da BrazilFoundation, OAK
Foundation, 3M, Retalhar, Qualiflex e Sundown.

PIMP MY CARROÇA :: RE-CIRCO JACAREÍ
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 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,
camiseta com faixa refletiva, luvas emborrachadas, 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!
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*

mais informações das matérias, notas e reportagens geradas com a Agência de Imprensa - Assessoria de imprensa
contratada para o projeto RECIRCO.
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OS CATADORES ATENDIDOS
1. Alexsander Santana da Costa
Alex tem 35 anos, é solteiro e mora sozinho. Capoeirsta e professor de capoeira, sobrevive
da catação de recicláveis. Com o trabalho de catador, tem uma renda mensal de R$800,00,
coletando e reciclando papelão, pet e também óleo usado. Sua jornada diária de trabalho é
de 15h, e coleta nos bairros da Cidade Salvador e Santa Marina, destinando os resíduos
para os ferro velhos da cidade de Jacareí.

2. João Souza Santos
João, 63 anos, casado e mora com a esposa. Aposentado, trabalhava na indústria
metalúrgica e é catador a 3 anos para complementar sua aposentadoria. Natural de Itapé,
MG, coleta papel, papelão, latas e outros resíduos, conseguindo uma renda de R$ 400,00
em jornadas diárias de 8h.

3. Marcos Domingos Ferreira (Marquinhos)
Marquinhos, 51 anos, natural de Governador Valadares/MG, solteiro e mora com os irmãos.
Já trabalhou como maquinista de prensa e após perder o emprego, virou catador e assim
está há 20 anos. Em jornadas diárias de 10h, consegue uma renda de R$400,00 mensais.
Coleta papelão, plástico, latas e outros resíduos, destinandoos aos ferrovelhos da cidade.

4. Carlos Alberto de Melo (Cal)
Cal, 47 anos, separado, natural de Jacareí, mora com a irmã. Já trabalhou com como
borracheiro, ficou desempregado e é catador há 4 anos. Coleta todos materiais, desde
plástico, papelão e alumínio, até cobre, ferro e outros resíduos, conseguindo uma renda
mensal de R$1200,00 em jornadas de trabalho que passam 10h diárias.

5. Jaques Domingo Candido (Ktdrall)
Ktdrall, 45 anos, separado, mora sozinho. Já trabalhou como eletricista, desempregado viu
na catação a oportunidade de ter uma renda, e é catador há aproximadamente 1 ano.
Coleta resíduos como motores e eletrônicos, destinandoos aos ferro velhos das cidades,
conseguindo uma renda mensal de R$1.000,00.

6. Victor José Pereira
Victor, 66 anos, natural de Catambu/MG, é solteiro e mora sozinho. É catador há 26 anos,
coleta latas, garrafas, plástico e outros resíduos, destinandoos aos ferro velhos da cidade.
Consegue uma renda mensal de R$200,00 e tem dois cachorros, a Pipoca e a Neguinha,
super companheiras, que o seguem em todo lugar, pelas ruas, que inclusive foram pintadas
na carroça.

7. Silvio Garcia Lorca (Bigode)
Bigode, 55 anos, natural de Jacareí, é viúvo e mora com os dois filhos. É catador há 20
anos, coletando papelão, ferro, cobre e alumínio, conseguindo uma renda mensal de
R$400,00 em jornadas diárias de 12h de trabalho. Além de catador, trabalha também
capinando terrenos. Bigode é uma pessoa muito alto astral, bem humorado e estava muito
feliz com a carroça reformada e pintada.

8. Joaquim Miguel (Joaquinzão)
Joaquinzão, 71 anos, é viúvo e mora com a filha e seus quatro netos. Natural de Pouso
Alto/MG, já trabalhou como pedreiro e é catador há 18 anos, coletando plástico e alumínio,
destina os resíduos aos ferro velhos da cidade e consegue uma renda mensal de R$ 600,00
em jornadas diárias de 8h de trabalho.

9. Ivanil Martins Filho (Nil)
Nil, 37 anos, natural de Jacareí, é solteiro e mora com os pais. Desempregado, virou
catador há 20 anos, desde jovem, e coleta materiais como papelão, pet, latas e outros. Em
jornadas diárias de 4h de trabalho consegue uma renda mensal de R$300,00.

10. José Perpétuo
Perpétuo, 72 anos, natural de Piedade do Rio Grande/MG, é casado e mora com a esposa.
É carpinteiro aposentado e trabalha como catador há 18 anos, coletando materiais como
plástico, papelão e alumínio. Consegue uma renda de R$ 350,00 mensais em jornadas de
trabalho de 8h diárias.

11. José Alves dos Santos (Santão)

Santão, 65 anos, é "amigado" e mora sozinho. Natural de Joaima/MG, é pedreiro
aposentado e catador há 25 anos. Coleta ferro, plástico e alumínio e consegue uma renda
mensal de R$ 200,00 em jornadas diárias de 6h de trabalho.

12. Nilso Procopio de Jesus
Nilso, 39 anos, natural de Queluz/SP, é solteiro e mora com a mãe. Coleta materiais como
plástico e metal e destina aos ferro velhos de Jacareí. Sua carroça foi reformada e pintada
pelo grafiteiro Tubão.

13. Joel Francisco Messias (Mineiro)
Mineiro, 42 anos, natural de Heliodara/MG, é "amigado" e mora sozinho. É catador há 3
anos. Sua carroça foi uma das poucas puxada por cavalos que esteve no evento. Coleta
mais ferro do que outros resíduos, e consegue uma renda mensal de R$ 2000,00 em
jornadas diárias de 8h de trabalho.

14. Odilon Ferreira
Odilon, 59 anos, natural de Caraquinga/MG, é solteiro e mora com a irmã. Aposentado e
servente de obra, é catador há 10 anos, e consegue uma renda mensal de R$ 50,00 com a
catação, em jornadas diárias de 5h. Coleta materiais como ferro e pet, e destina aos ferro
velhos de Jacareí.

15. Marcos Viana Brandão (Marquinho)
Marquinho, 46 anos, natural de Jacareí/SP, é casado e mora com sua esposa e filhos. Não
tem outra profissão e se sustenta do trabalho como catador que faz há 7 anos. Coleta
papelão e entulho, e consegue uma renda mensal de R$ 400,00 em jornadas diárias de 9h
de trabalho.

16. Adão Aparecido Lemes (Tiozão)
Tiozão, 53 anos, natural de Jacareí/SP, é solteiro e mora com os pais e irmãos. Já
trabalhou como feirante, é catador há 10 anos e também trabalha como pintor. Coleta
resíduos como papelão e plástico, e destinaos aos ferro velhos da cidade. Com a catação,
consegue uma renda mensal de R$ 400,00 em jornadas diárias de 10h de trabalho.

17. Gonçalina Maria Aparecida Velloso
Dona Gonçalina tem 78 anos, natural de Jacareí/SP, é casada e mora com os filhos.
Aposentada, é catadora há 3 anos para ajudar na renda da aposentadoria. Em jornadas
diárias de até 2h de trabalho, ela coleta latinhas, pet e papelão, destinando os resíduos aos
ferro velhos da cidade e consegue uma renda mensal de até R$1.000,00.

18. Maria da Conceição (Fia)
Dona Maria tem 75 anos, natural de Jambeiro/SP, é viúva e mora com a filha. Aposentada,
é catadora há 15 anos, coletando resíduos como pet, ferro e papelão, conseguindo uma
renda mensal de R$ 300,00 em jornadas diárias de 4h de trabalho.

19. Benedito Aparecido Fernandes
Benedito, 47 anos, natural de Jacareí/SP, é solteiro e mora sozinho. É catador há 3 anos e
coleta todos tipos de materiais, inclusive entulho, que leva aos pontos credenciados da
prefeitura, os LEVs, cobrando pela retirada do material. Sua carroça é uma das poucas que
são puxadas por animais e consegue uma renda mensal de R$ 700,00 em jornadas diárias
de 6h de trabalho.

20. Tiago dos Santos Fernandes
Tiago, 22 anos, natural de Jacareí/SP, é solteiro e mora com o pai. É catador faz pouco
tempo, e faz esse trabalho para ajudar a renda familiar. Coleta mais alumínio, destinandoo
aos ferro velhos. Sua carroça também é de tração animal, e consegue uma renda mensal
de R$ 100,00. Além de catador, Tiago também é estudante.

21. José Carlos Guimarães (Carlos)
Carlos, 55 anos, natural de Lorena/SP, é casado e mora com a esposa e filhos. É catador
há 15 anos, coletando pet, alumínio, papelão e outros resíduos. Trabalha o dia todo para
conseguir uma renda mensal de R$ 400,00. Além de catador, presta serviços de segurança.

22. Clemente Rodrigues de Oliveira (Baiano)
Baiano, 67 anos, natural de Salinas/MG, é casado e mora com a esposa e filhos.
Aposentado, catador há 10 anos, coleta pet, alumínio e papelão, destinando os resíduos no
ferro velho do Parque dos Príncipes. Consegue uma renda mensal de R$ 800,00 em
jornadas diárias de 12h de trabalho. Por ser um carrinho de mão, a reforma e pintura do
carrinho não foram possíveis, e o atendimento do Clemente foi com a entrega do Kit
Pimpador e os itens de segurança.

23. Amarildo dos Santos
Amarildo, 44 anos, natural de Jacareí, é solteiro e mora com a família com 9 pessoas. É
catador há 10 anos, sendo esse trabalho sua única fonte de renda. Coleta principalmente
latas de alumínio, destinandoas aos ferro velhos da cidade. Consegue uma renda mensal
de R$ 1000,00 em jornadas diárias de 8h de trabalho.
OBS. O Amarildo, infelizmente, não foi fotografado pela equipe do Pimp my Carroça.

24. Generealdo de Oliveira
Generaldo, "O gênio da reciclagem", 69 anos, natural de Maria de Fé/MG, é viúvo e mora
sozinho. Catador há 20 anos, coleta papelão, madeira, alumínio e outros materiais.
Motorista aposentado, consegue uma renda mensal de R$ 700,00, em jornadas diárias de
2h de trabalho. Alguns voluntários conversaram com ele e trouxeram um relato: "O mineiro
Seu Generaldo foi motorista de ônibus durante muitos anos e mostra ter grande
conhecimento de mundo e sobre política, disse ser muito interessado nesses assuntos. Tem
grande relacionamento com sua fé, tanto que repetia várias vezes para nós e outros
voluntários do Pimp: Vocês são de Deus. Tanto que depois de passar na triagem e levar
sua carroça para ser limpada, onde estava nosso grupo, ele se ajoelhou no chão e
agradeceu à todos e à Deus. Foi um momento muito emocionante, que nos fez perceber
tamanha a importância do Pimp na transformação da vida deles."

25. Emanuel Victor (Goiaba)
Emanuel, filho de Generaldo, tem 23 anos, natural de Jacareí/SP, solteiro e mora com a
família. Faz vários outros tipos de trabalho, mas é catador há 15 anos, desde menino,
acompanhando seu pai e o avô, também recicladores. Coleta papelão, garrafas, alumínio,
conseguindo uma renda de até R$600,00 mensais, em jornadas diárias de 7h de trabalho.

26. José João da Silva Irmão (JJ)
JJ, 62 anos, natural de Pernambuco, é casado e mora com a esposa e filhos. Já trabalhou
como vendedor, e é catador há aproximadamente 1 ano. Coleta metal, vidro, alumínio e pet.
Com a catação, consegue uma renda mensal de R$ 150,00 em jornadas diárias de 6h de
trabalho.
JJ, infelizmente, não foi fotografado pela equipe do Pimp my Carroça.

OS VOLUNTÁRIOS PARTICIPANTES

1.

Ana Paula Alves

2.

Andréa Leite

3.

Gabriel Andrade Câmara

4.

Jade Mali de Miranda Araújo

5.

Kelly Helena dos Santos

6.

Letícia de Oliveira Pinto

7.

Matheus Rosa dos Santos

8.

Rafaela Roberta dos Santos Silva

9.

Tamires Vichi de Andrade

10. Tawana
11. Valdir Barbosa dos Santos
12. Thomas Rocha
13. Alisson Rodrigues Ferreira
14. Gracieli Andrade Coelho
15. Júlio César Terra Limiro
16. Larissa Paula de Mascarenhas
17. Luciana Marley Fabri Soares
18. LUIZ HENRIQUE R. SANTOS
19. Marilia Gabriela Facciolla lopes
20. Paulo de Faria Cardoso
21. Talita Caroline Albino
22. Nayani Lima
23. Jhonatan Cesar de Oliveira

OS ARTISTAS PARTICIPANTES
1.

Ronaldo José da Silva (Ronaldo Silva)

2.

Edson Ribeiro (Kerrel)

3.

Ítalo Raphael Mendes da Silva (Ítalo)

4.

Janaina dos Santos (Jana Santos)

5.

Karen Fidellis (Kueia)

6.

Denis Leal Pereira (Denis Chis)

7.

Josimar Alexandro de O (Jô)

8.

Bruno Marques de Andrade (BR)

9.

João Paulo Ferreira de Jesus (João Ferreira)

10. Matheus Machado (Matheus Mats)
11. Alan de Oliveira Barbosa (Tubão)
12. Rondineli Cardoso (RonD)
13. Fábio Josias Felisberto (Malditos Bio)
14. Israel Rocha Rodrigues (Rael)
15. Felipe Felix da Silva (Fake)
16. Adam Vieira Santana (Adam)
17. Adriano Rocha da Silva (Adriano)
18. Bruna Ribeiro (BRA)
19. Johnes Alves Leite
20. Flávio Henrique Amâncio do Amaral (DIMY)
21. Thiago Spazziano Salles
22. Camilo Thomaz Benedito (Sapiens)
23. Fernando Berg Campos de Azevedo (Berg)
24. Leomar Pereira dos Santos
25. Angela Nazario de Souzaa
26. Tainã Moreno
27. Katia Suzue Melo (Suzue)
28. Gean Jose Barbosa (Gean)
29. Julio Cesar Torquetti Sousa (Buyuzera)
30. Ismael Perez (Año)
31. Sebastião Martinez (Sebad)
32. Alejandro Vargas (Yoshicap)
33. Samanta Briet Dias (Briet)
34. Weini Andrade (END)

MATERIAL DE COMUNICAÇÃO

CAMISETA CATADOR COM MUITO ORGULHO:

CAMISETA VOLUNTÁRIOS E EQUIPE:

CANECAS (compõe o Kit Catador)

ESPERO QUE TENHAM CURTIDO TANTO QUANTO A GENTE CURTIU!
AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE E A PARCERIA
NA REALIZAÇÃO DO PIMP MY CARROÇA RECIRCO JACAREÍ.
E A LUTA CONTINUA PARA TIRARMOS OS CATADORES DA INVISIBILIDADE E
PROMOVERMOS A SUA AUTO ESTIMA A PARTIR DO RECONHECIMENTO DO
IMPORTANTE PAPEL SOCIAL QUE POSSUEM!
PAREDE VIVA
Junho de 15

