INTRODUÇÃO
O Pimp My Carroça é um movimento social, cultural e ambiental que tem como objetivo dar
mais visibilidade e promover a autoestima dos catadores .

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. 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)

-

Pimp My Carroça :: Re-circo Recife – Universidade Universo, Recife/PE (Ago/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
355 catadores foram atendidos, 305 artistas doaram sua arte, mais 1064 voluntários já colocaram a mão na massa
e 2493 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, Sundown e Stamaco.

PIMP MY CARROÇA :: RE-CIRCO RECIFE
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, o Pimp my Carroça realizou no dia 22 de
agosto de 2015 sua 6a edição, a segunda em parceria com o referido evento, e primeira edição na cidade de
Recife/PE.

*foto: Re-Circo (Recife, 2015)

A cidade de Recife foi onde mais atendemos catadores na história do projeto, sendo 
67 catadores que receberam
o Kit Pimp my Carroça, 
e desses, 
pimpamos 58 carroças
. Nossa equipe contou com 
215 pessoas participantes
,
entre voluntários, artistas, funileiros e equipe do Pimp My Carroça. 
O
número geral de pessoas que colaboraram
na edição de Recife foi muito maior do que imaginávamos, e para além dos participantes, tivemos também lista
de espera de voluntários e artistas. Contamos com o apoio local da 
Nuvem Produções, 33 Crew, Universidade
Universo e Lixiki.
Além de entregar ítens de segurança para os catadores e suas carroças, como bon
é,camiseta com faixa refletiva,
luvas emborrachadas, retrovisores, buzinas e outros itens; atender com atendimento de bem-estar e saúde;
realizamos a nossa principal atividade com louvor: reforma e pintura artística de muitas carroças.
A ação teve uma grande repercussão nos veículos midiáticos locais, gerando diversas matérias nos principais meios
de comunicação da cidade, desde impressos, online e também televisivos, como a TV Globo, o que acabou por
gerar a maior procura orgânica de catadores da história ao projeto, ou seja, os mesmos ficaram sabendo por
diferentes canais e chegaram ao grande dia de celebração espontaneamente.

ARTISTAS

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

A edição de Recife contou com 
49 artistas participantes
. Para além das inscrições, tivemos também uma
lista de espera que somou mais de 17 artistas.
A 33 Crew, loja de grafiti de Recife, e a Nuvem Produções, galeria e curadoria de arte urbana, apoiaram o
Pimp My Carroça e auxiliaram a equipe na organização e curadoria dos artistas.
Os artistas que participaram dessa edição foram:
Alens
Ana Borba
Anne Souza
Boris
Bros
Ca Graf
Carbonel
Crazy SR
D.Uchoa
Dark
Fil

Florim
GardPam
Jeff Alan
JotazerOff
Jouse barata
Julia Meendiz
Karina Agra
Kronus
Larva
Leo Gospel
Lia Souza
Lori
Mar
Marcosgia
Menta
Mister Lusca
Miulky
Naara
Nika Dias
Ninho
Nomes
Omega
Orbea
Outro1
Pilo
Rafa Mattos
Raz
Santo Forte Nas Ruas
Shell
Ska
Stylo santos
Tabi
Teas
teo armando
Tj graf
Vacilantes
Zion

VOLUNTÁRIOS

*foto: Rodrigo Souza (Recife, 2015)

A edição do Pimp my Carroça Recife contou com um grande número de voluntários, sendo uma equipe de
166 pessoas distribuídas da seguinte maneira:
-

4 produtores da equipe Pimp My Carroça: coordenaram as frentes de Bem Vindos, Funilaria, Pintura e
Atendimentos, bem como a organização dos voluntários e suas funções.

-

3 produtores locais: Johnny Cavalcanti, que coordenou a inscrição dos artistas e também a organização
dos mesmos no dia do evento, Enio Paipa, que atuou como produtor local, desde a cotação e compra dos
materiais até o convite para os catadores participarem conosco no dia e Claudia Aires, da Nuvem
Produções, que coordenou as inscrições dos artistas.

-

6 voluntários fotógrafos e video makers: Fizeram todo o registro, em fotos e vídeos, do dia da ação. Desde
imagens gerais de cada etapa do processo, até o antes e depois das carroças.

-

6 funileiros Pimp My Carroça: funileiros que já têm experiência com o processo da reforma das carroças, e
que já participaram de diversas edições anteriores. Eles foram de extrema importância para o processo da
reforma, uma vez conseguem coordenar todos voluntários e funileiros de primeira viagem, coordenando-os
no processo da reforma das carroças.

-

17 funileiros e soldadores locais: 5 funcionários da Stamaco, empresa parceira do Pimp My Carroça que
mandou os funcionários interessados para voluntariarem no dia, além de 12 alunos da Engenharia de
Produção da Universidade Universo e demais interessados nessa etapa do processo.

-

44 voluntários gerais: a grande maioria dos voluntários gerais, que ficaram responsáveis pelo atendimento
no Bem Vindos, recebendo e cadastrando os catadores, voluntários e imprensa, até acompanhando os
catadores em todo o dia, na função de Anjo.

-

2 voluntários de bem-estar: prestaram serviços de cabeleleiro aos catadores e acompanhantes dos
mesmos.

-

84 voluntários de saúde da Universidade Universo: 6 voluntários do curso de enfermagem aferiram pressão
e glicemia dos catadores, 55 voluntários do curso de fisioterapia fizeram massagens e deram dicas de
correção postular aos catadores e 23 voluntários do curso de nutrição fizeram a avaliação nutricional dos
catadores e de sua realidade socioeconômica, inclusive afirmando que irão fazer o acompanhamento dos
mesmos após a ação do Pimp My Carroça.

CATADORES
No dia todo do evento, atendemos um total de 67 catadores, sendo que conseguimos reformar e pintar 58
carroças. Todos eles receberam atendimentos de bem estar e de saúde, além também de receberem o Kit
Pimp my Carroça (camiseta com faixa refletiva, luvas emborrachadas, bonés, protetor solar, cordas e
outros itens de segurança) para ajuda-los em suas jornadas de trabalho. 
As 58 carroças pimpadas passaram
pela reforma, instalação dos itens de segurança e pintura artística.

1. Elivelton dos Santos Silva (Vel)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Vel tem 19 anos, é 'ajuntado' e mora com a mulher e o filho em Boa Viagem, Recife. Estudou até a sétima
série e é catador há 3 anos. Antes era peão de obra, mas pela dificuldade em se empregar e para não
fazer coisa errada, preferiu trabalhar com a reciclagem. Ele e o amigo Adriano trabalham juntos com a
mesma carroça. Em jornadas diárias de 6h de trabalho, coleta papelão, ferro, alumínio, cobre e plástico e
consegue uma renda mensal de aproximadamente R$ 600,00.

2. Adriano Pedro de Souza

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Adriano tem 29 anos, natural de Recife e solteiro, mora em Boa Viagem com a namorada. Seu pai também
era catador, que o ensinou a trabalhar com a coleta. Antes, Adriano era motorista de caminhão, mas por
não possuir habilitação e não ter o dinheiro para tirar uma, optou pelo trabalho como catador. Quando
não tem muito trabalho na coleta, presta serviço de carga e descarga de materiais. Em jornadas de
trabalho de 6h a 7h diárias, consegue uma renda mensal de aproximadamente R$ 650,00.

3. Osmario Severino do Nascimento Silva (Bodinho)

*
foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015
)

Bodinho tem 25 anos, natural de Recife e solteiro, mora com os pais no bairro Sitio dos Pinto. Nunca
frequêntou uma escola e trabalha como catador desde os 12 anos de idade, sendo que seu pai também é
catador. Coleta papelão, alumínio, papel e plástico nos bairros de Afogados e Prazeres, e em jornadas de
12h diárias, consegue uma renda mensal de R$ 600,00. Também já foi vendedor de CDs, e quando não
está trabalhando com a coleta em sua carroça, está na pesagem de ferros e materiais no depósito.

4. Douglas Alison dos Santos

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Douglas tem 19 anos, natural de Recife e solteiro, nunca estudou, mora sozinho e é catador há 7 anos.
Coleta papelão, plástico e alumínio no bairro de Ciclade é o único da família que trabalha com
reciclagem, e em jornadas diárias de 12h de trabalho, consegue uma renda mensal de R$ 500,00.

5. Rosenildo Ferreira da Silva (Bicudo)

*foto: Rodrigo Souza (Recife, 2015)

Bicudo, 42 anos, natural de Recife e solteiro, já tinha participado do Pimpex Recifusion, em Recife.
Encontramos com ele nas ruas de Recife e convidamos para mais uma vez estar conosco, agora na edição
do Pimp My Carroça. Já com sua carroça pimpada, fizemos uma manutenção na estrutura, e recebeu uma
nova pintura em uma das lateriais. Catador há anos, já foi cooperado em uma cooperativa de reciclagem,
mas prefere a autonomia, pois alega ter sido muito explorado na cooperativa. Além da repaginada em sua
carroça, entregamos para ele um novo kit pimpador.

6. Rosimeri Raimundo da Silva (Méri)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Méri, 34 anos, natural do Rio Grande do Norte.. Escolarizada até a sexta série, é catadora há 8 anos,
coletando Pet, plástico, alumínio e papelão no bairro de Boa Viagem. Trabalha junto com seu marido
Evaldo e em jornadas de 4h a 5h de trabalho consegue uma renda mensal de R$ 430,00. Evaldo veio para
Recife e conheceu a Meri, que já trabalhava na catação. Hoje moram juntos e dividem a carroça para
trabalhar. Frizaram que preferem o trabalho de catador do que 'coisas erradas'.

7. Jurandir Gomes da Silva (Olho de Gato)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

8. Luzimar Macena da Silva (Índia)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Índia, 45 anos, natural de Recife, mora com o marido e os 4 filhos, que inclusive levou junto com ela. Era
jardineira por muitos anos, ficou sem trabalho e optou por trabalhar como catadora, ofício que faz há 2
anos. Coleta Pet, papelão e plástico nos bairros do centro e de São José, e em jornadas de trabalho de 8h
diárias, com a ajuda de seu marido e de um dos filhos, consegue uma renda mensal de aproximadamente
R$ 400,00.

9. Maria Jalma Barros da Silva

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

10. Walfrido Batista do Nascimento (Aranha)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Aranha, 45 anos, casado com a Maria Jalma, tem o primeiro grau completo, e é catador há 22 anos. Ele
era pedreiro, largou a profissão para trabalhar como catador, hoje pensa muito em como contribuiu com o
meio ambiente com seu serviço. Natural de Recife, mora com sua esposa, e em jornadas diárias de 12h de
trabalho, coletando em todos e quaisquer bairro de Recife, consegue uma rende mensal de
aproximadamente R$700,00 junto com sua esposa.

11. Natanael Fernando de Souza

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Natanael, 29 anos e solteiro, natural de Cabo/PE, mora na ilha João de Bezerra com a Índia e seus 4
filhos. Escolarizado até a sétima série, era vigia antes de ser catador, trabalho que faz há 2 anos e coleta
papelão e pet no bairro do Recife junto com a mulher e um de seus filhos, conseguem uma renda mensal
de R$ 600,00.

12. Germano Souza Medeiros (Junior)
Junior, 56 anos e solteiro, natural de Recife e mora sozinho em Boa Viagem. Escolarizado até a quarta
série, é catador há 18 anos. Saiu de São Paulo com destino a Recife, e até hoje sobrevive da reciclagem.
Coleta todos tipos de materiais recicláveis nos bairros de Boa Viagem e Ipsep, e em jornadas de 6h diárias,
consegue uma renda mensal de R$ 600,00.

13. Lúcio Silva Barbosa (Baiano
)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Baiano, 60 anos e casado, natural de São Lourenço da Mata, é analfabeto e mora em Imbiribeira com
esposa e filha, é catador há 25 anos. Morava na mata na cidade de São Lourenço da Mata, e desde que se
mudou para Recife trabalha como catador de recicláveis, coletando todos os tipos de materiais em
imbiribeira e redondezas, numa jornada diária de trabalho de 6 horas por dia, com uma renda mensa de
R$600,00.

14. Francisco Carlos Moreira da Silva

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015) Na foto: seu filho João.

15. José Lima dos Santos

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

16. José Gomes da Silva

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

17. Maria Augusta Paula da Silva (Neti)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

18. José Cardoso

*foto: fotógrafo Re-Circo(Recife, 2015)

Cardoso, liderança do MNCR em Recife, esteve presente no Pimp My Carroça. Ele mobilizou dois
caminhões que levaram carroças dos cooperados de algumas cooperativas de Recife para serem pimpadas.
Além disso, sua presença foi também importante pois explicou aos catadores autônomos como se
organizarem em cooperativas e se tornarem cooperados, para aqueles que se interessassem.

19. Zainan de Santana Maciel

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Neto, 20 anos e solteiro, nascido no Recife, estudou até o 6 ano, mora no bairro de Afogados com a Avó e
é catador há 16 anos, trabalha numa jornada diária de 8 horas coletando todos os tipos de materiais nos
bairros de Afogados e Imbiribeira, com uma renda de R$350,00. Sua mãe e avó também trabalhavam como
catadores de recicláveis e começou por vontade própria.

20. Edoaldo Francisco de Souza

Edson, natural de Porto Seguro, tem 60 anos e é casado, estudou até a 8 série e é catador há 18 anos,
mora no bairro de Imbiribeira com seus 3 filhos, trabalha na cooperativa numa jornada de 10 horas
diárias, também trabalha como motorista, soldador, pintor e na tiragem da cooperativa Associação de
catadores o Verde é nossa vida.

21.Marlon Jose Felipe de Araujo

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

22. Maycon Jose Felipe de Araujo

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

23. José Mesias Barbosa Souza

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Né, natural do Rio de Janeiro, é solteiro e não mencionou a idade, estudou até o 1 ano, mora no Bairro da
Rocinha com a mãe, trabalha coletando recicláveis no bairro de Imbiribeira.

24. Juliana Felipe dos Santos

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Leleu, natural de Recife, tem 37 anos e é solteira, estudou até o 4 ano, mora no bairro de Imbiribeira com
seus 7 filhos. É catadora há 14 anos, trabalha uma vez por semana com uma renda mensal de R$250,00. A
mãe era catadora e por isso quis continuar nessa profissão, os filhos ajudam na reciclagem e também
estudam.

25. Flavio Andre dos Santos Silva

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Bráh, natural do Recife, tem 38 anos e é solteiro, estudou até a 6 série e é catador desde criança. Coleta
pac e ferro atuando no bairro de Imbiribeira numa jornada de 8hrs diárias. Tem orgulho de si mesmo pois
é digno e trabalhador desde criança.

26. Jairo José Mesquita

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Jairo, natural do Recife, é casado e tem 61 anos, mora no bairro de Imbiribeira com sua esposa e filhos.
Coleta no bairro de Boa Viagem e vende os materiais em Imbiribeira. Também é pedreiro e pescador, com
uma renda mensal de R$600,00 trabalhando numa jornada diária de 8 horas.

27. Pedro Vicente Ferreira

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

28. Luzinete Alfredo da Silva

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Amorzinho, é natural de Abremelina e é casada. Estudou até a 8 série e é catadora há 8 anos. Mora no
bairro de Timbó com seu filho e esposo. Coleta todos os tipos de recicláveis no bairro do Timbó com uma
jornada de 3 horas diárias e uma renda de R$500,00. Foi acolhida pelo programa de reciclagem onde
recebe assistência desde setembro de 2013.

29. Jackson Pires dos Santos

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Junior, natural do Recife, Tem 32 anos, mora no bairro Dos Coelhos com sua esposa e filha, é catador há
18 anos, coletando plástico, pet, ferro e papelão nos bairros Marco Zero e Boa Vista, numa jornada diária
de 5 horas, com uma renda mensal de R$500,00. Além do seu trabalho como catador também é vendedor
de pastilhas.

30. Witmo José de Araújo (Raposa)

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Raposa, Natural de Paulista/PE, tem 34 anos e é casado, catador há 3 meses, estudou até o 1 ano, mora
no bairro dos Coelhos com sua esposa e 8 filhos. coleta todos os tipos de materias no Recife numa jornada
diária de 6 horas com uma renda de R$250,00. Além do trabalho como catador também é carpinteiro.

31. Severino da Conceição

32. Josias Pedro de Freitas

33. Florisbelto Pereira da Silva
Beto, natural do Recife, tem 48 anos, é solteiro e mora sozinho. É catador há 18 anos, mora no bairro de
imbiribeira e nunca estudou. Coleta no bairro de Boa Viagem e vende os materiais na cooperativa O verde
é nossa vida. Trabalha 24 horas com uma renda de R$400,00. Mesmo separado de sua esposa, ele ainda
sustenta a família.

34. Luciano Francisco Amaral

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Liba, nacido em Imbiribeira, é casado e estudou até até a 5 série, é catador há 10 anos, mora no bairro de
Joana Bezerra com sua esposa. Coleta nos bairros de São José e dos Coelhos uma vez por semana com uma
renda de R$100,00. Vende os materiais (ferro, plástico e papelão) no depósito Zuza. Também faz
trabalhos como ajudante de pedreiro e jardinagem e já fez alguns cursos antes de trabalhar com
reciclagem.

35. Genildo Miguel Bezerra da Silva
Genildo, é natural do Recife, tem 34 anos, estudou até a 4 série. Mora no bairro de São José com sua
esposa e 4 filhos. Catador há 4 anos, coleta todos os tipos de materiais, tem uma jornada de trabalho de 8
horas diárias e uma renda de R$900,00. Também é pedreiro, começou a trabalhar com reciclagem por
necessidade e no começo tinha muita vergonha, mas agora se orgulha pois reconhece a importância do
trabalho.

36. Marivaldo Benedito da Silva
Cabeção, natural de Caruaru, tem 70 anos, é solteiro e mora com a mãe na Favela do Papelão. Nunca
estudou, é catador há um ano e sente dificuldade de contar sua história
.

37. Luiz Sergio de Oliveira
Negão, Natural de Nazaré da Mata, tem 46 anos, é solteiro e mora sozinho no bairro de São José. Estudou
até a 3 série, é catador há 20 anos. Trabalha de 8 a 12 horas por dia com uma renda mensal de R$800,00.
Vende os materiais (pet e plástico) na cooperativa são josé. Além de ser catador também é eletricista,
pintor e pedreiro.

38. Flavio Lopes

39. Everaldo Severino da Silva
Everaldo, natural de Palmares/PE, é casado e analfabeto. Mora no bairro de Joana Bezerra com sua
esposa e filho. É catador há 30 anos, coleta no centro e no bairro de Boa Viagem todos os tipos de
materiais. Viu na reciclagem uma profissão. Não teve sua carroça reformada pois chegou após o horário,
mas recebeu Kit com todos os materiais de segurança.

40. Cicero Aquiles de Oliveira

41. Fabio Jose Albino de Oliveira

42. Amara Maria da Silva

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

Amara, é natural do Recife, tem 57 anos, analfabeta e mora com seu esposo no bairro de Imbiribeira, é
catadora há 20 anos, coleta somente plástico no bairro de Boa Viagem e vende os materiais no depósito
Antonio Falcão. Com uma jornada de 8 horas diárias tem uma renda mensal de R$400,00. Seu marido
também é catador e ela também é dona de casa.

43. José Reginaldo da Silva

44. José Marcos da Silva
José, é natural do Recife, tem 32 anos e é solteiro. Estudou até a 2 série, é catador há 15 anos, mora no
bairro de Ibura com sua esposa. Coleta no bairro de Ibura e Boa Viagem e vende os diversos materiais no
Ferro velho do Ibura. Antes era cortador de cana, e atualmente trabalha 8 horas por dia com uma renda
de R$800,00.

45. Cícero Felix da Silva
Balão, natural de Natal/RN, tem 45 anos é solteiro e analfabeto. Mora no bairro de IPSEP com a mãe. É
catador há 20 anos, coleta ferro, alumínio, cobre e bronze em todos os bairro no Recife e vende em
diversos depósitos. Tem uma jornada diária de 6hrs e uma renda mensal de R$1.000,00. Não teve sua
carroça reformada pois chegou após as 15hrs, mas recebeu o Kit pimpador.

46. Edvaldo Oliveira do Senhor
Zé da Medalha, é natural do Recife, tem 50 anos e é solteiro e analfabeto. Mora no bairro Casa Amarela
em situação de rua. é catador há 17 anos, trabalha 5 horas por dia e tem uma renda mensal de R$600,00.
Coleta todos os materiais menos papelão, trabalha no bairro IPSEP. Ja teve outros trabalhos como
varredor e ajudante em armazém de cargas.

47. Severino França

*foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)

48. Ana Lucia dos Santos
Aninha, Natural do Recife, tem 44 anos é solteira e estudou até a 3 série, mora no bairro de Imbiribeira
com seus dois filhos e o namorado. É catadora há 14 anos, trabalha 10 horas por dia com uma renda

mensal de R$500,00. Coleta papel, pet, papelão e polietileno no bairro de Imbiribeira e vende em
depósitos. Também é faxineira mas sempre trabalhou com reciclagem.

49. Luiz Carlos da Silva
Luiz, Natural do Recife, tem 31 anos e é amigado, estudou até a 5 série. Mora no bairro Casa Amarela com
a mãe e a namorada. É catador há dois meses e não possue carroça, trabalha no depósito numa jornada
diária de 9 horas, com uma renda de R$100,00. Antes trabalhava na construção civil mas hoje prefere a
reciclagem.

50. Risoaldo Ferreira da Silva
Risoaldo, natural do Recife, tem 49 anos e estudou até a 4 série. É morador do bairro de São José onde
vive com sua esposa, é catador há 30 anos e coleta papelão, ferro e plástico no bairro no bairro de
afogados, numa jornada diária de 8 horas com uma renda de R$600,00, além de catador também é
pedreiro.

51. Sandro Pessoa da Silva
Sandro, natural do Recife, tem 49 anos e é solteiro, estudou até a 6 série, mora no bairro de Nova
Descoberta com seus 4 filhos e uma neta. É catador há 5 anos e coleta plástico e papelão nos bairros de
nova descoberta e vasco da gama. Trabalha dois períodos por dia (manhã e noite), com uma renda de
R$400,00.

52. Regina Conceição Lira
Regina, natural do Recife, tem 50 anos e é solteira. Estudou até a 4 série, mora no bairro Casa Amarela
com suas duas filhas a mãe e a irmã. É catadora há 9 anos, coleta todos os tipos de materiais no bairro
Casa Amarela e vende em diversos depósitos, com uma jornada de 9 horas diárias e uma renda de
R$100,00. Não tem outra profissão atualmente mas era doméstica e começou puxando carro de mão
quando entrou para a reciclagem, hoje puxa carroça de 3 metros.

53. Robson Alves dos Santos
Robinho, natural do Recife, tem 44 anos e é solteiro. Mora no bairro Casa Amarela com seu filho de 18
anos e estudou até a 8 série. É catador há 5 anos trabalhando na rua mas antes trabalhou 33 anos em
aterro. Coleta todos os tipos de materiais no bairro Casa Amarela e vende em cooperativas, com uma
jornada diária de 8 horas e uma renda de R$400,00 a cada 15 dias. Sem família e com apenas 14 anos para
sobreviver, entrou para a reciclagem. Hoje tem 4 filhos dos quais 3 são casados e o outro depressivo. Diz
que o aterro cansa muito e hoje puxa carroça devagar por muitas noites de sono perdido. Fundou a
cooperativa há 6 anos no bairro em que mora.

54. Luciano Salviano da Silva
Salviano, natural de Itambé, tem 61 anos e é casado. Estudou até a 4 série e atualmente mora no Prédio
de Biribiri com sua esposa e filha. Coleta madeira, pet e outros materiais no bairro Baixo da Gama, com
uma jornada semanal de 8 horas por dia e uma renda de R$70 reais por semana. Antes trabalhava como
vendedor de água, pipoca e lanche mas prefere reciclagem.

55. Cosmo Maria da Silva
Maria, natural de cidade carpina, é solteira e tem 44 anos. Mora no bairro de Guabiraba com seu esposo e
filho, estudou até a 2 série. É catadora há mais de 5 anos e coleta todos os materiais menos vidro, no
bairro Bola na Rede uma vez por semana e com uma renda de R$100,00. Atualmente não possue carroça
própria e antes da reciclagem era lavadeira.

56. Maria da Conceição Ramos
Ceiça, é natural do Recife, tem 59 anos e estudou até a 6 série. Mora no bairro Casa Amarela com seu
esposo e filhos. É catadora há 3 anos, e coleta papel, garrafa e papelão no bairro de Guabiraba, numa
jornada de 8 horas por dia e uma renda de R$140,00. Também trabalha como doméstica.

57. Nelson João da Silva
Irmão, é natural de Recife, tem 59 anos e estudou até a 1 série. Mora sozinho no Bairro Rede, é catador
há 5 anos, coleta papel branco, papelão e ferro no bairro Bola pra Frente, com uma jornada diária de 8
horas e uma renda de R$70,00. Também é servente e biscateiro.

58. João Emanoel da Silva

*
foto: Ivan Alecrim (Recife, 2015)
Manoel, natural de São Francisco/Cidade Cabo de Santo Agostinho, tem 48 anos e é solteiro. Com terceiro
grau completo e pós graduado em matemática e administração. Mora com seus dois filhos no bairro Centro
do Cabo. É catador há 17 anos e coleta papel e plástico no centro do Cabo. Trabalha em dois períodos por
dia (das 7 as 11hs e das 14 as 18hs) com uma renda de R$800,00. É matemático e professor,
administrador, técnico de mecânico, inspetor de equipamentos e montador de estrutura metálica,

fundador da cooperativa, e começou a trabalhar na temática da reciclagem enquanto era metalúrgico, fez
administração matemática onde lecionou por 19 anos e foi técnico em mecaanica em 2015. Atualmente
esta estudando para engenharia e diz que a reciclagem tem total influencia nesse processo.

PARCEIR@S
Nuvem Produções:

Claudia Aires e Guga Marques, junto com artistas da casa, como Jota

ZerOff, apoiaram o Pimp My Carroça em Recife e foram parceiros nas mobilizações e organização dos
artistas locais.

33 Crew:
Loja de graffitti em Recife, também auxiliou o Pimp My Carroça com a chamada de
artistas locais. Além disso, o Johnny Cavalcanti, um dos artistas da 33 Crew ficou responsável pela
gestão dos artistas no dia da ação.

Stamaco: Nova parceria institucional do Pimp My Carroça, a Stamaco, empresa de assessórios para
ferramentas, esteve presente conosco nessa edição. Além do fornecimento de ferramentas e
assessórios como discos de corte e de desbaste, máquina de solda, esmerilhadeiras, furadeiras a

Stamaco esteve presente com 5 representantes que colocaram a mão na massa na equipe da funelaria
e reforma.

Lixiki
: Iniciativa

que desenvolve e produz assessórios como bolsas e ecobags a partir de

materiais reutilizados, esteve presente no Pimp My Carroça. Ana Borba, representante da
Lixiki esteve presente, e realizou organicamente uma oficina de criação de adornos com
materiais recicláveis junto com as crianças presentes. Esses enfeites foram instalados nas
próprias carroças que estavam sendo pimpadas.

Instituto Candela:

Escola de fotografia na cidade do Recife, teve grande importância no

registro de foto e vídeo do Pimp My Carroça. O Ivan Alecrim, Bárbara Hostin, Rodrigo Souza e Roberta
Leite foram os responsáveis pelos registros, inclusive do antes e depois das carroças.

Escola Nova Esperança:

Em março/2015 realizamos um Pimpex em Olinda/PE,

atendendo o catador Sebastião Duque, que além de catador, ele também é um grande
articulador na comunidade onde vive. Com o dinheiro da catação, conseguiu construir uma
escola onde atualmente atende cerca de 80 alunos da própria comunidade do Rio Doce. Ele e
as crianças da escola Nova Esperança estiveram presente no Pimp My Carroça, onde
realizaram uma apresentação de batucada com instrumentos feito com materiais reutilizados.
Além disso, realizaram também uma apresentação de capoeira. Não estava na programação
do evento, mas foi um dos momentos mágicos do dia.

Caixote Coletivo: 
Produziram o vídeo do Pimp my Carroça Recife, inclusive surpreendo
a nossa equipe com a entrega surpresa do produto final.

http://pimpmycarroca.com/portfolio-item/pimp-my-carroca-em-recife/

Ana Terra
, comunicadora

digital, se voluntariou através dos formulários online e logo na

reunião se colocou à disposição para operar a comunicação digital no dia da ação, postando
conteúdos tanto na página do Pimp My Carroça no Facebook e no Instagram, trabalho que fez
de forma impecável, passando aos nossos seguidores online um pouco do que estava
acontecendo em Recife.

Enio Paipa
, produtor e ativista ligado à questões de mobilidade, entrou no time como
assistente de produtor local. Além de funções de produção, locação e compra de materiais,
ficou responsável também pelo convite aos catadores participarem do dia conosco. De bike
por Recife, convidou inúmeros catadores que estavam presente conosco.

VISIBILIDADE

https://instagram.com/p/67SDefM4sH/?taken-by=instagrafite

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO DIGITAL

CAMISETAS

CANECAS


BONÉS

QUAL SERÁ A PRÓXIMA PARADA ?!

