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1. RESUMO
O Pimp nosso Ecoponto é um projeto voltado à revitalização do espaço do Ecoponto, em
paralelo ao atendimento dos catadores autônomos que o frequentam, reformando suas
ferramentas de trabalho (carroças).
Teve sua primeira edição realizada pela empresa Parede Viva no Ecoponto Astarte,
localizado no bairro do Aricanduva na Zona Leste de São Paulo, cuja administração está a
cargo do Consórcio Soma, financiador da ação.
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2. APRESENTAÇÃO

O Pimp nosso Ecoponto surge como fruto do exitoso projeto Pimp my Carroça, que aliou arte,
cultura, meio ambiente e desenvolvimento social ao financiamento coletivo e participação
comunitária. O resultado: um evento inédito e inovador com foco no reconhecimento dos
catadores de materiais recicláveis.
Percebeu-se que, com as edições realizadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a
missão de valorizar o trabalho dos catadores e a conscientização ambiental da população
para a questão dos resíduos sólidos são desafios enormes. E que, a fórmula criada no
Projeto Pimp My Carroça, possibilita a criação de novos arranjos criativos para se trabalhar
com o tema e ampliar as ações na área.
Assim, surgiu a presente proposta de realização do Pimp nosso Ecoponto, que conseguiu
aliar a revitalização e a resignificação dos Ecopontos, tanto para a sociedade, quanto para
os catadores, objetivos do Consórcio Soma, ao trabalho que vem sendo realizada pelo
Parede Viva.
Realizou-se a primeira edição no Ecoponto Astarte, localizado no bairro do Aricanduva, na
cidade de São Paulo, no dia 11 de Maio de 2013, das 09h às 18h, com uma equipe de 55
pessoas, entre produtores, artistas, jardineiros, comunicadores, serralheiros, massagistas,
cabelereiros, músicos e outros profissionais, que juntos atenderam 25 catadores autônomos
e suas carroças. Além disso, foram pintados mais de 240 m² de muro, foi implementado
um projeto paisagístico para revitalizar os canteiros e jardins do Ecoponto e, ainda, os
moradores da região puderam desfrutar de um dia de vivência cultural no local.

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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3. OBJETIVOS

Prover serviços relacionados ao bem estar e segurança do trabalho dos catadores autônomos,
buscando aumentar a auto estima dos mesmos.
Reformar as carroças para torná-las mais eficientes, seguras e bonitas, valorizando o
instrumento de trabalho dos catadores e transformando-as em obras de arte ambulante;
Aproximar os catadores autônomos dos Ecopontos para estreitar a comunicação (ouvir
demandas e necessidades) visando a correto utilização do espaço;
Resignificar o uso do Ecoponto para a sociedade, tornando-o um lugar convidativo e
agradável para seus usuários;
Sensibilizar a comunidade na temática resíduos sólidos - educação ambiental;
Utilizar a arte como instrumento de mobilização e engajamento social;

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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4. O EVENTO

A PROGRAMAÇÃO
09h Café da manhã de boas vindas aos catadores, equipes e convidados do evento
09h às Atendimento aos catadores
18h Reforma das carroças

Revitalização do Ecoponto com pintura dos muros e jardinagem
Doação de camisetas do Pimp my Carroça para os filhos dos catadores.

12h Almoço para os catadores e equipe
15h Roda de conversa com os catadores, comunidade e responsáveis pela gestão do
Ecoponto

18h Roda de Samba para encerrar o dia em clima de festa

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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ATENDIMENTO AOS
CATADORES
KIT DE BOAS VINDAS composto por:
Crachá personalizado para que todos
conheçam os convidados especiais
Camiseta do projeto com fitas refletivas
Calça do projeto com fitas refletivas
Vales de Alimentação - Café da Manhã e
Almoço

KIT DE ATÉ LOGO:
Capa de chuva personalizada
Botas
Luvas emborrachadas
Sacos de Entulho
Protetor solar
Boné

Receberam um tratamento especial com:
Massagem
Corte de Cabelo
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PIMPANDO AS CARROÇAS
Um Pit Stop especial foi montado para melhorar a eficiência, praticidade e segurança, além
de embelezar as carroças. O mesmo contou com:
- Limpeza rápida: para deixar as carroças prontas para a reforma;
- Funilaria: para tornar as estruturas mais sólidas e aptas ao trabalho diário de transportar
grandes cargas. Contou com 2 serras, 2 esmerilhadeiras e 10 profissionais;
- Pintura: para personalizar sob encomenda as carroças dos catadores. Foram mais de 20
artistas;
- Instalação dos Kits de Segurança nas carroças: retrovisores, fitas refletivas e buzinas.
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4. O EVENTO

A RODA DE CONVERSA
A Roda de Conversa é agregada aos eventos pois nota-se que uma das maiores carências
que orbitam o universo dos catadores é a falta de diálogo. Por isso, é importante que os
mesmos sejam ouvidos e incluídos em projetos conforme suas reais necessidades.
Dessa forma, a Roda de Conversa abordou os seguintes temas:

Autoreconhecimento
e valorização dos
catadores

Funcionamento
dos Ecopontos

Atividade
econômica da
catação

Apoio:

Patrocínio:

Tipos e
Formas de
descarte de
resíduos

Função social/
papel dos
catadores

Como eliminar as
Zonas Viciadas

Demandas e
carências dos
catadores

Realização:

Sugestões de
melhoria de todo
o processo
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4. O EVENTO

PONTOS FORTES DO DEBATE:
Catadores, em sua maioria, possuem consciência de seu papel social, se reconhecendo
como AGENTES AMBIENTAIS que contribuem diretamente com a LIMPEZA URBANA e a
RECICLAGEM de resíduos sólidos. Porém, sofrem PRECONCEITO e são discriminados por
seu trabalho.
ZONAS VICIADAS, são uma realidade. Somente em torno do Ecoponto Astarte foram
mapeados 14 pontos.
Os ECOPONTOS ainda não são conhecidos pela maior parte da sociedade. Há, portanto,
a necessidade de CAMPANHAS EDUCATIVAS para a população focadas na utilização do
mesmo. Pelos catadores, os ECOPONTOS são bastante utilizados. Os mesmos reconhecem os
funcionários como parceiros, considerando-os solícitos. Os ECOPONTOS também propiciam
a interação entre catadores que acabam se encontrando no local.
Os catadores sentem dificuldades de saber COMO E ONDE descartar os resíduos que não
são aceitos nos ECOPONTOS, já que os clientes muitas vezes não querem saber qual o
destino final de seu material, e não aceitam que só uma parte do todo seja recolhido.

RESÍDUOS NÃO ACEITOS: isopor, plástico ressecado, fibra de amianto,
gesso, telhas, lã de vidro, vidros planos e automotivos, lâmpadas
fluorescentes e pneus.

O QUE GOSTARAM NO EVENTO:
- Reforma da carroça - pois muitos não consertam com frequência as suas carroças, por não
poderem parar de trabalhar, e/ou não possuírem recursos para tal investimento.
- Segurança para trabalhar: fitas refletivas + retrovisores + EPI + capas de chuva são de
grande utilidade.
- Evento ser voltado aos catadores - muitos não acreditaram que o evento iria acontecer,
porque não são acostumados com esse tipo de ação para a categoria.

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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4. O EVENTO

PROPOSTAS DOS CATADORES:
CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO: entregue pelo Ecoponto quando o catador
descarregar os materiais, com informações como dia de entrega, tipo de material e peso. A
população, assim, poderia acompanhar o descarte dos seus resíduos quando terceirizados
aos catadores.
CRACHÁ DE IDENTIFICACÃO: para facilitar a relação de confiança e a credibilidade entre
o cliente (população), catador e Ecoponto.
MAIS ECOPONTOS: para diminuir as distâncias e facilitar o descarte correto.
SACOS DE ENTULHO: distribuídos a população para facilitar o trabalho dos catadores e
incentivar a mesma a descartar corretamente seus resíduos.
ECOPONTOS ACEITAREM OUTROS MATERIAIS (hoje não aceitos): contribuiria com o fim
de pontos viciados.
CANAL CONTÍNUO DE COMUNICACÃO: entre catadores e a empresa.
COOPERATIVAS: acreditam que o trabalho em cooperativas poderia ser uma solução para a
informalidade que possuem hoje, e que o investimento deveria ser público para consolidação
das mesmas.
SALÁRIO: apesar de não ser um desejo de todos, alguns demonstraram interesse em contar
com pagamento fixo.
OFERTA DE SERVICOS DE SAÚDE: pensar em uma forma subsidiar esses serviços. A grande
maioria sente falta de dentista e serviços médicos constantes e de um acesso mais fácil.
*ATA COMPLETA EM ANEXO

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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5. RESULTADOS
Foram atendidos 25 catadores e carroças, além de alguns familiares e acompanhantes
que puderam prestigiar parte das atividades ofertadas.
Previamente ao evento, foram mapeados 27 catadores, dos quais, 17 compareceram. Os
outros 8, ficaram sabendo do projeto por familiares, amigos e funcionários do Ecoponto.
Tivemos a presença de 4 catadoras, que representam 16% do público atendido.
1. Valter da Silva Filho
2. Francisco dos Santos Oliveira
3. Francisco Helio Costa
4. Ronaldo Reboledo
5. José Carlos Nascimento Santana
6. Maria dos Santos da Silva
7. Roberto Cardoso Oliveira
8. Amilton Francisco do Nascimento
9. José Herenilson Ferreira Silva
10. Edivaldo Pedro Silva do Nascimento
11. Maria da Luz Conceição Almeida
12. Adriana Nogueira dos Santos
13. Alex Nogueira dos Santos

14. Odair Nogueira
15. João Pereira da Silva
16. Fabiano Tavares da Silva
17. Elias Pereira Goes
18. Marcio Alexandre Nascimento
19. Joilson da Conceição Silva
20. Francisco Antonio da Silva
21. José Soares de Almeida
22. Antonio Carlos Dias de Carvalho
23. Ana Cristina Nogueira
24. Almir José Correia
25. Odair Cigano
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6. A CAMPANHA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ao produzir esse evento, percebeu-se que a grande maioria da população não sabe da
existência dos Ecopontos e de suas funções. Dessa forma, foi realizada uma campanha
virtual (facebook, email, etc.) e física (folhetos e cartazes) voltada à disseminação de um
conteúdo informativo sobre como e porquê utilizar os Ecopontos. Seguem abaixo as peças
produzidas:

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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6. A CAMPANHA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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6. A CAMPANHA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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7. CLIPAGEM

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/aricanduva/noticias/?p=37966

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,carrocas-de-catadores-de-material-reciclavel-serao-pintadas-no-carrao,1030634,0.htm

http://www.rapnacional.com.br/portal/pimp-nosso-ecopontovem-ai/

http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/pimp-nosso-ecoponto-reune-catadores-grafiteiros-e-moradores-no-ecoponto-astarte/

Apoio:

Patrocínio:

Realização:

17

8. PARCEIROS DO
PAREDE VIVA

Parede Viva é uma iniciativa cultural que busca através da expressão artística do graﬁte
sensibilizar a população para a promoção do bem estar coletivo e para a reﬂexão política.
Tem como principal foco de trabalho aliar o tema da reciclagem de resíduos sólidos a excelentes
artistas da atual cena da arte de rua do Brasil.		
Parede Viva conta com uma rede de parceiros em diferentes áreas que propiciam o desenvolvimento
de projetos criativos e adaptados conforme novos desafios.
Para o Pimp nosso Ecoponto contamos com os seguintes parceiros:
Dédo - grafite e transporte de materiais
Gryllo - grafite
Diane - grafite
Falge - grafite
Credo - grafite
Magrela - grafite

Quinho - grafite
Kaleb - grafite
Xyrox - grafite
NDO - grafite
Buiu - grafite
Stramp - grafite

Banais - grafite
Leiga - grafite
Ítalo - grafite
Caep - grafite
Knack - grafite
Kriok - grafite

Mundo em Foco: é um grupo formado por jovens, engajados com questões sociais que envolvem
a comunidade.
Green Arte: jardinagem urbana.
Greentee: camisetas revolucionárias. Para cada camiseta vendida, doamos uma peça para uma
criança que precisa. Camisetas produzidas seguindo processos ambientalmente responsáveis.

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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9. CONCLUSÃO

São os processos transformadores que estão regenerando os vícios e maus hábitos de
uma sociedade que vem buscando resignificar seus valores e princípios, principalmente
relacionados ao consumo sustentável e condições mais justas economicamente a todos os
indivíduos.
Nota-se que a mudança só vem com a parceria entre os diferentes setores da sociedade:
público, privado e sociedade civil. E que, trabalhando junto, somamos forças e geramos
bons resultados, pois agregamos diferentes expertises a projetos colaborativos, onde todos
se sentem parte.
Por isso, depositamos crenças, força e trabalho no projeto Pimp nosso Ecoponto. O mesmo
ofertou liberdade de atuação e confiança em uma nova forma de trabalho, agregando tudo
isso a um desejo de gestão diferenciada do Consórcio SOMA para os Ecopontos e seus
parceiros, os catadores.
A equipe do Parede Viva está aberta a sugestões voltadas ao aprimoramento dos projetos,
bem como, a novas propostas. Esperamos que o êxito da ação seja um sentimento
compartilhado por todos que no projeto atuaram, e que os resultados sejam duradouros.
Esperamos dar continuidade a essa parceria de sucesso em outros Ecopontos administrados
pelo Consórcio SOMA tanto em São Paulo, como em outras localidades.
Juntos somos mais fortes!
EQUIPE PAREDE VIVA

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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10. EQUIPE PAREDE VIVA
paredeviva@gmail.com
Rua Inácio Pereira da Rocha, 25
Vila Madalena - São Paulo/SP
MUNDANO
Criação e Curadoria
DANIELA TEIXEIRA
Coordenação de Produção
MEL DUARTE
Assistente de Produção
BRUNA MENEZES
Designer gráfica
RENATA AMARAL
Consultora na área de resíduos sólidos
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11. ANEXOS

ATA DA RODA DE CONVERSA
O objetivo da Roda de Conversa que aconteceu no evento foi integrar catadores, funcionários
da SOMA e comunidade em geral para discutir e pensar nos desafios do trabalho do catador
e na importância do Ecoponto para a gestão de resíduos. Participaram em torno de vinte
catadores, sendo que seis eram mulheres, que estavam no evento e/ou acompanhando seus
companheiros.
Uma das grandes reclamações dos catadores foi ao redor da desvalorização da categoria
de catadores, principalmente pelo não reconhecimento do trabalho que eles desempenham,
ainda mais porque o mesmo melhora o meio ambiente, a qualidade de vida dos munícipes
e a limpeza da cidade.
Os catadores comentaram que a Prefeitura, e consequentemente as concessionárias
contratadas, não dão conta da limpeza e do recolhimento dos resíduos de toda a cidade, por
isso, a importância do trabalho deles. Principalmente, o reconhecimento dessa importância.
Falta respeito para com os catadores: motoristas xingando e reclamando, além de buzinas,
são frequentes.
A empresa SOMA justamente preocupada com esse estímulo ao reconhecimento dos mesmos,
organizou esse evento. Hoje, a SOMA administra 30 Ecopontos na cidade de São Paulo
(região leste e sul). E, tem como ideia expandir a iniciativa iniciada no Ecoponto Astarte
para os demais.
Sônia Manastan, representante da Estre, disse que uma das grandes preocupações para
a correta gestão de resíduos são os pontos viciados, onde são descartados resíduos de
construção irregularmente: só ao redor do Ecoponto Astarte, num raio de 1 km, são 14
pontos identificados. Um dos objetivos do evento, nesse sentido, é sensibilizar a comunidade
sobre o que são e para que servem os Ecopontos. Para início desse trabalho de sensibilização
optaram pelos catadores frequentadores do Ecoponto, que desempenharão um papel de
multiplicador dessa ideia aos demais.
Em relação aos pontos viciados, alguns catadores se manifestaram dizendo que encontram
alguns locais irregulares de descarte nas ruas e que, inclusive, já ensinaram outros catadores
a não jogarem os mesmos nas ruas e sim leva-los aos Ecopontos.
Outro ponto preocupante que os catadores comentaram é o fato de alguns catadores

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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11. ANEXOS

trabalharem alcoolizados, atrapalhando o transito e desrespeitando os demais. Nesse
sentido, foi notável a preocupação pela imagem do catador, já que esse tipo de conduta
leva a desconfiança, preconceito e distanciamento da população – um elo fundamental para
continuidade do trabalho.
Os catadores possuem ciência da importância que é cuidar da imagem que o trabalho deles
possui, inclusive para continuarem trabalhando e ganhando mais clientes.
Em relação ao Ecoponto, muitos catadores utilizam os Ecopontos da região para descarte
de resíduos (não somente o do Astarte) e declararam possuir uma ótima relação com os
funcionários (são simpáticos, ajudam para descarregar, etc). Alguns comentaram da
importância de se ter um local determinado e regular para descarte de alguns resíduos. Não
só pelo trabalho, mas pela relação catador-catador, já que muitos acabam se encontrando
no Ecoponto e conversando.
Como desafio dessa relação com o Ecoponto, os catadores identificaram os resíduos que
não se permite o descarte nos Ecopontos e que, diretamente, atrapalham o seu trabalho.
Isto é, quando os coletam, não têm o que fazer com os mesmos jogando em caçambas e, em
alguns casos, acabam perdendo clientes, pois não conseguem negociar para coletar apenas
parte dos resíduos
Resíduos que não se pode descartar no Ecoponto: isopor, plástico ressecado, fibra de
amianto, gesso, telhas, lã de vidro, vidros planos e automotivos, lâmpadas fluorescentes
e pneus.
Materiais levados aos Ecopontos: entulho e madeira. Recebem para realizar esse serviço.
Materiais recicláveis: vendidos a Ferro-Velho nos arredores. Recebem da população como
doação e tiram o sustento com a sua venda.
Locais identificados com descarte irregular de resíduo: Rua Taubaté e Vila Formosa.
Importância do evento:
- Reforma da carroça: muitos catadores não teriam condições de arcar com os custos e nem
de deixá-la por alguns dias no conserto. Além desse ponto, a reforça melhorou o peso e a
segurança da mesma, principalmente para as mulheres.
- Itens de segurança: fitas refletivas darão mais segurança para o trabalho noturno.
- Melhora da autoestima e da confiança: alguns catadores disseram que não acreditaram
muito que realmente o evento aconteceria e que seria tão bom, pela diferença que o mesmo

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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11. ANEXOS

fará no seu dia a dia.
- Doação de EPIs, capas de chuva e sacos de entulho, entre outros: melhora o trabalho e
ajuda na identificação de um trabalhador para população.
Propostas:
- Salário: alguns catadores comentaram que gostariam de receber um salário fixo para
trabalhar.
- Cooperativas: comentou-se que a Prefeitura poderia incentivar a criação de cooperativas
para trabalho dos catadores. Alguns catadores afirmaram que trocariam o trabalho informal,
em suas carroças, para entrarem em cooperativas, pois acreditam que o serviço será menor
e mais recompensante.
- Certificado de descarte correto: entregue pelo Ecoponto quando o catador descarregar os
materiais no Ecoponto, com o dia, o tipo de material e a pesagem. Certificados esses que
poderiam ser entregues à população para garantir que o material foi disposto corretamente.
- Crachá com identificação do catador e da carroça: crachás de identificação seriam
utilizados pelos catadores para mostrarem que são registrados nos Ecopontos, facilitando
assim a construção de uma relação de confiança com o munícipe/cliente.
- Ecopontos: Criação de mais Ecopontos na região, diminuindo as distâncias e facilitando o
descarte correto.
- Sacos de entulho: poderiam ser disponibilizados para a população sacos de entulhos para
que os mesmos armazenem o entulho, facilitando o trabalho dos catadores, caso paguem
por esse serviço ou até o descarte dos mesmos nos Ecopontos.
Solicitações à SOMA:
- Explicações do por que não são permitidos certos tipos de resíduos nos Ecopontos;
- Alternativas de descarte para esses tipos de materiais, já que eles podem acabar nas ruas,
aumentando assim os pontos viciados e irregulares de descarte – indicação, por exemplo,
de empresas na região que compram esses materiais e coletam. Ex: Massfix – vidros planos;
- Criação de um canal contínuo de comunicação entre catadores e a empresa.

Apoio:

Patrocínio:

Realização:
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