
É para agradecer, e principalmente 

compartilhar toda a alegria na realização 

do Pimp My Carroça na Virada Cultural 

2014, que divulgamos os resultados da 

nossa última edição.

No sábado dia 17, não era nem 8h quando 

já tínhamos 3 carroças na fila esperando 

para serem atendidas. Depois disso, até 

às 19h foram 41 carroças lindamente 

pimpadas. Além da reforma estrutural 

elas ganharam uma nova pintura exclusiva feita pelos nossos 47 artistas presentes.

Todos os catadores de materiais recicláveis, junto com seus acompanhantes, 

passaram por um dia repleto de novidades! Ao som de DJ Diamantee e DJ Denis, 

contamos com o apoio de 82 voluntários específicos empenhados em oferecer os 

melhores atendimentos nas áreas de saúde e bem-estar, sendo eles: clínico geral, 

psicologia, oftalmologia, odontologia, relaxantes massoterapias, podologia, cortes 

de cabelo e maquiagem. Isso sem contar o apoio jurídico, recreação infantil para 

divertir a criançada e os veterinários para todos os cãopanheiros presentes. 

Claro, não podemos esquecer de todos os essenciais 45 voluntários que, ao som do 

rap e poesia dos MC’s da Leste, nos ajudaram na organização do evento e deram 

todo o suporte necessário aos catadores e seus acompanhantes!

Para completar, o pessoal da Roda de Samba Urucum fechou o dia com chave de 

ouro enquanto na saída, os catadores recebiam capas de chuva, cordas, sacos de 

ráfia, luvas emborrachadas e flores, 

além de óculos escuros, óculos de grau 

e kit de higiene bucal para as crianças.

Por todo esse evento que pudemos 

proporcionar, fica o nosso MUITO 

OBRIGADO a todos vocês que nos 

apoiaram, visitaram, acreditaram e que 

fizeram acontecer. 

E que venham muitos outros 
Pimps por aí!!
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41 carroças pimpadas  |  47 ARTISTAS
127 VOLUNTÁRIOS  |  10h seguidas de música
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