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APRESENTAÇÃO
O Pimp my Carroça, hoje considerado um movimento livre em prol dos catadores de materiais 

recicláveis, surgiu em 2012 quando o artivista Mundano resolveu realizar uma ação de mutirão 

voltada ao  atendimento desse público, inspirado em suas próprias realizações, no caso, na pintura 

de carroças de catadores. Assim, planejou um grande evento cultural, onde foram realizadas  

reformas e pinturas artística nas carroças, em paralelo a oferta de atendimento nas áreas de 

psicologia, saúde e estética para os catadores.

A primeira edição, realizada no vale Anhangabaú da cidade de São Paulo, foi um sucesso, 

contando com todo um respaldo midiático, com a conquista de apoios dos mais diversos possíveis 

e um financiamento coletivo generoso, que permitiu que o projeto fosse replicado sob menores 

proporções no Rio de Janeiro no contexto da Rio+20. 

A Escola de Ativismo foi uma parceira que vivenciou de perto esse momento, contribuindo com a 

realização dessas duas edições, e o mais importante, com estimulando que toda a visibilidade que 

orbitava o projeto nesse momento fosse aproveitada para um trabalho mais político, o que gerou 

o Manifesto Pimp my Carroça.

Assim, o que era um projeto virou um movimento que continua ativo desde sua criação, buscando 

sempre condições de realizar essas grandes edições em novas praças espalhadas pelo mundo, 

mas também se reinventando para que seu impacto continue presente, independente da captação 

de recursos de médio porte necessárias ao formato referido. O Pimpex, em alusão ao TEDx, é 



responsável hoje pela capilaridade e constância do Pimp my Carroça, já que a tecnologia social 

utilizada é a do auto empoderamento, onde as pessoas que querem de alguma forma contribuir 

encontram uma cartilha e acompanhamento para realizar o seu próprio atendimento a um catador 

da sua região, e o financiamento através de mini campanhas de crowdfunding, ou pagas por uma 

instituição ou iniciativa parceira.

Em paralelo a realização dessas ações, o movimento continuou realizando ações artivistas em 

prol dos catadores, que buscam chamar atenção da sociedade para as causas desses agentes 

ambientais. Foram realizadas 4 ações artivistas, sendo a Reciclovia a que conta com o apoio da 

Escola de Ativismo através do ‘Mini apoio financeira a campanhas, ações ou atividades relacionadas 

a mudanças climáticas’, sobre a qual realizamos esse relatório:

• Os nomes das ruas

• Lambes de Catadores

• #RECICLOVIA

• Rapa das carroças

A CAUSA #RECICLOVIA
A cidade de São Paulo conta hoje com um planejamento urbano que está implantando vias 

destinadas a bicicleta e outros modais com o objetivo de diminuir os acidentes desses com 

os automóveis e outros veículos motorizados, bem como estimular o uso de outros meios de 

transporte. Hoje existem 451,3km de infraestrutura cicloviária, composta por ciclovias, ciclorrotas 

e ciclofaixas operacionais de lazer* estruturadas. As ciclovias, que são para uso exclusivo de 

bicicletas e de outros modais estão sendo implantadas, e hoje totalizam 298,6km, com uma meta 

de 400km ainda no ano de 2015**. 

Essas vias especiais são regulamentadas pelo Decreto Nº 55.790 de 15 de dezembro de 2014***, o 

qual libera o seu uso para bicicletas, skates, patins, patinetes, cadeiras de rodas e equipamentos 

elétricos que não sejam considerados ciclomotores. O texto cita modais como “bicicletas de carga, 

triciclos, quadriciclos e reboques” - o que inclui os trailers, utilizados para transportar volumes. 

Com a implantação das ciclovias, os catadores organicamente passaram a utiliza-las, já que isso os 

faz não competir com veículos motorizados e não ocupar portanto, as vias expressas quando há 

oportunidades. Logo passaram a ser retirados dessas vias, sob a  justificativa de não existir de uma 

permissão formal de autorização para o uso das mesmas por carroças. 

Apesar de lógica e natural a liberação dessas vias especiais para os catadores, já que eles também 

sofrem diariamente dos mesmos problemas de ciclistas e outros usuários de modais que é o perigo 

*http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/bicicleta-um-meio-de-transporte.aspx
** http://vadebike.org/2014/12/ciclovia-cadeira-de-rodas-bicicleta-eletrica-skate-patins-cadeirante
***http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/400km.aspx



da convivência com os veículos motorizados, os mesmos não foram inclusos. 

Isso é só um reflexo da invisibilidade social que os catadores  vivenciam cotidianamente mesmo 

prestando um importante serviço às cidades no que tange a limpeza e a sustentabilidade ambiental, 

já que contribuem com a logística reversa, o desafogamento dos aterros, a reciclagem dos resíduos 

sólidos, a reutilização, e portanto, com a preservação dos recursos naturais. 

A inclusão dos catadores no Decreto é de extrema importância, já que se trata de um direito à cidade 

direcionado a uma fatia social que normalmente é excluída devido as suas condições econômicas 

e assim, são mais facilmente coagidos pelos órgãos públicos. Vale destacar o contexto que a 

cidade de São Paulo se encontra, buscando marcas cada vez mais progressistas em sua gestão, 

o que inclui mudanças no sistema do transporte público com a oferta de melhores condições aos 

ciclistas, novas relações com a população economicamente excluída e novas metodologias para a 

gestão do resíduos sólidos. Aproveitando esse cenário, criamos a #RECICLOVIA, uma campanha 

pelo direito à cidade para os catadores, focada dessa vez no direito de uso das ciclovias da cidade.

“É fundamental promover a inclusão plena dos carroceiros na cidade e, tanto o 

decreto quanto as estruturas cicloviárias, podem ser o início deste processo. É natural 

e inato, para os ciclistas, compartilharem as ciclovias.” Daniel Guth, cicloativista.  *

* http://www.zupi.com.br/reciclovia-ciclovias-de-sao-paulo-amanhecem-com-intervencoes-do-pimp-my-carroca/

A ação #RECICLOVIA
A Reciclovia consiste em uma luta para alterar o Decreto 55.790/14, buscando a inclusão da livre 

circulação das carroças dos catadores nas ciclovias da cidade de São Paulo, que foi  composta por 

três ações paralelas: 

• Reciclovia, a ação sigilosa, realizada por equipes voluntárias convidadas pelo 

movimento Pimp my Carroça e pela própria equipe do projeto, que se materializou 

através da fixação de imagens de carroças e da hashtag #RECICLOVIA nas ciclovias, 

através do uso de stencils,  forjando uma autorização para carroças circularem 

nessas vias. 

• Campanha “Secretário autorize o uso das ciclovias pelas carroças #RECICLOVIAS”, 

realizada na plataforma Panela de pressão da organização Minha Sampa (http://

paneladepressao.nossascidades.org/campaigns/612) a qual envia um email para 

Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo cada vez que alguém assina a 

petição solicitando a alteração do Decreto 55.790/14.

• Articulações presenciais junto a representantes da Secretaria Municipal de 

Transportes, oficializando a solicitação feitas por outros meios para alterações no 

Decreto 55.790/14.



“Nem sempre dá pra usar a calçada. A carroça é um veículo não poluente, sem 

bateria, não usa gasolina, só arroz e feijão. O motorista de ônibus odeia nóis, eles 

gostam de tirar uma fina por brincadeira. Os motoristas de carro estão começando a 

respeitar mais, pelo menos na região central.”  Gabriel dos Santos, catador. 

#RECICLOVIA - A ação sigilosa
As intervenções foram realizadas em três momentos. No dia 18 de dezembro foi realizada a primeira, 

onde dois grupos se organizaram para fazer as primeiras intervenções artivistas pelas ruas do 

centro de São Paulo e da Vila Madalena. Essa primeira intervenção foi pensada estrategicamente, 

cobrindo as ciclovias em frente a Prefeitura de São Paulo, na região da República e no Largo do 

Arouche, além da ciclovia da rua Arthur de Azevedo, na Vila Madalena.

Na noite do dia 02 de junho se deu o segundo e grande momento, pois foi o dia de realização de 

uma ação previamente organizada que se deu através de um chamado sigiloso voltado a ativistas, 

ciclistas e outros entusiastas próximos do projeto para participarem de uma ação não apresentada 

em sua forma, apenas na sua causa.  As pessoas que se animaram a participar receberam um 

email com explicações mais detalhadas e uma data de reunião, onde foram divididos os grupos e 

entregue os materiais necessários à realização da ação (anexo 1 e 2).  

No grande dia, havia 10 grupos, sendo cada um com cerca de 4 pessoas, os quais conseguiram 

realizar intervenções em locais estratégicos de todas regiões da cidade -  Norte, Sul, Leste, Oeste 

e Centro, por mais de 30km de ciclovias, sob o número de mais de  500 sinalizações carimbadas.



Foi nesse dia que a hashtag #RECICLOVIA foi utilizada com mais frequência e se tornou um símbolo 

dos participantes e dos entusiastas da causa, nas redes sociais.

Aproveitando toda evidência midiática que a inauguração da ciclovia da Av. Paulista teria, 

realizamos uma mini ação de ocupação artística um dia antes, presenteando-a com as tradicionais 

tags da ação. Para a inauguração convidamos o catador Rafael Bahia para um test drive, o que 

gerou uma repercussão nas mídias sociais, porque as pessoas tiraram fotos e fizeram vídeos da 

carroça pimpada utilizando a ciclovia. 

Mapa da #RECICLOVIA:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=z1hYWsG3zcFM.kzcTTkf5-5VU

Visto que os catadores circulam por todas regiões da cidade e que a região central de São Paulo 

é onde há uma maior incidência do poder público, optamos por realizar as intervenções partindo 

das ciclovias do centro de São Paulo objetivando todas as regiões da cidade: Norte, Sul, Leste e 

Oeste. Como a localização física das pessoas que participaram da ação foi levada em consideração, 

acabou que não houve incidência na Zona Leste.

Campanha “Secretário autorize o uso das 
ciclovias pelas carroças #RECICLOVIAS”
Como o objetivo dessa campanha era a mobilização virtual, a partir da qual o poder público seria 

pressionado através de um expressivo recebimento de emails -  proporcional a quantidade de 

assinaturas coletadas, fizemos algumas pequenas ações que contribuíram com a mobilização. 



O Marcel Matsunaka, membro da equipe, fez um vídeo sobre a Reciclovia, convocando as pessoas 

para assinarem: http://on.fb.me/1IgAmji

Também foi feito um vídeo simples, após a reunião presencial na SMTT (Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito) que buscou provar que os catadores estavam sendo impedidos de usar as 

ciclovias na prática: https://www.youtube.com/watch?v=pgOcL_3wY94

Vale destacar que toda a ação física na reciclovia, chama de RECICLOVIA - a ação sigilosa, tinha 

como intuito contribuir com coleta de assinaturas, já que compreendemos que nossa estratégia 

consiste em ações virtuais e físicas. 

Dados:

A campanha foi iniciada no dia 19 de Janeiro de 2015.

Durante toda a campanha tivemos três picos de assinaturas.

•	 4	a	9	de	fevereiro:  477 assinaturas foram conquistadas, em decorrência de 

um post sobre a #reciclovia na página do Pimp My Carroça no facebook, 

chamando as pessoas à assinarem a panela de pressão.

•	 16	a	19	de	março:	67 assinaturas, em decorrência do lançamento do vídeo 

#reciclovia.

•	 2	e	11	de	junho:	328 assinaturas, sendo que 150 delas foram feitas no dia 3 de 

junho, dia seguinte da ação.

No dia 21 de Julho de 2015 a plataforma possui 1197 assinaturas, com uma média de 11 

assinaturas por dia, desde o início da campanha da panela de pressão.

Vale destacar que a Minha Sampa foi uma grande parceria de toda ação, não sedendo apenas 

a plataforma, mas contribuindo com a toda a campanha, principalmente através da Liane Lira, 

responsável por acompanhar o nosso projeto.

Articulação junto a Secretaria 
Municipal de Transportes
Desde o início das mobilizações em torno da Reciclovia, a articulação direta com o poder público foi 

visualizada como estratégica e estabelecida junto a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 

A primeira reunião foi realizada no dia 26 de Março de 2013, na sede da referida instituição, tendo 

como representante da mesma o Assessor Especial do Secretário, Josias Lech. Do nosso lado 

foram: Daniela Teixeira - produtora do Pimp my Carroça, Juli - colaboradora ativa do Pimp my 

Carroça, Liane Lira e Guilherme Coelho - Minha Sampa.

Nessa reunião, o tom que ficou no ar era o de que a Secretaria concordava com a nossa solicitação, 



tinha o desejo de inserir o adendo sugerido no Decreto, mas que para tal acontecimento, teria 

que tramitar técnica e juridicamente uma proposta dentro da própria Secretaria, antes de sua 

efetivação e publicização.

Vale destacar que um mês antes dessa reunião, havia saído uma matéria explicitando o desejo 

da Prefeitura de implantar o sistema de bicicletas de coletas para os catadores (inspirado em um 

modelo de Recife), e na mesma, o secretário de Transporte e Trânsito, Jilmar Tatto fala publicamente 

que apesar de não haver uma legislação federal sobre regulamentação de carroças em ciclovias, as 

mesmas estavam liberadas em São Paulo. Destaques abaixo:

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/209582-gestao-
haddad-quer-que-catador-troque-carroca-por-bicicleta.shtml

É sabido que na prática os catadores 

são expulsos cotidianamente das 

ciclovias e que as bicicoletas - bicicletas 

para fazerem coletas de resíduos - não 

são a solução mais esperada por parte 

dos catadores, inclusive pessimistas 

em relação a essa proposta. 

Foi dado um tempo para que o poder 

público conseguisse internamente 

tramitar a proposta, e assim, o Pimp 

my Carroça foi convidado para a 

13ª Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Transporte e Trânsito, 

realizada no dia 31 de Março de 2015, 

onde foi convidado a apresentar 

a sua solicitação publicamente e 

onde recebeu a devolutiva de que 

esse processo estava tramitando 

internamente.

Pois bem, foi realizada a maior ação 

da Reciclovia no dia 02 de Junho, 

sob o intuito de aproveitar o Dia do 

Meio Ambiente para falar sobre os 

catadores e seus direitos, mas sem ter 

sem nenhum retorno da Prefeitura. O 

único retorno que tivemos foi no dia 

15 de Julho, no formato de resposta 

à Daniela Teixeira por parte do Josias 

Lech dizendo que eles estão com 

uma comissão técnica que sugeriu 

como forma de realizar a inclusão dos catadores, uma regulamentação em torno do tamanho das 

carroças e que nos convidaria para ir para uma reunião para discutir essa sugestão - que somos 

contra.



#RECICLOVIA - na mídia
Essa foi a primeira ação ativista que contou com serviço de uma assessora de imprensa parceira, 

externa a equipe do projeto, que ficou focada em produzir um release mais profissional e divulga-

lo para meios de comunicação. O resultado foi considerado exitoso, já que achávamos que a ação 

não teria muito apelo midiático.  Segue a clipagem abaixo:

• Ciclovia pra quem? Ciclistas, artistas e catadores se juntam para beneficiar carroceiros

Fonte: Periferia em Movimento

http://periferiaemmovimento.com.br/2015/06/ciclovia-pra-quem-ciclistas-artistas-e-catadores-se-juntam-para-

beneficiar-carroceiros/

• Movimento #reciclovia sinalizou a presença de catadores em ciclovias de 10 bairros de São 

Paulo, 500 marcações em 30 km. Veja o vídeo!

Fonte: Bike é legal

http://bikeelegal.com/noticia/2937/reciclovia_-ato-pede-liberacao-de-carroceiros-em-ciclovias

https://www.facebook.com/BikeELegal/videos/vb.497613963586219/1115141075166835/?type=1&theater

• Cansei de ser gato, virei catador

Fonte: Cansei de ser gato

https://www.facebook.com/canseidesergato/photos/a.132431160300053.1073741826.132428083633694/366027346

940432/?type=1&theater

• #Reciclovia: ciclovias de São Paulo amanhecem com intervenções do Pimp My Carroça

Fonte: Zupi

http://www.zupi.com.br/reciclovia-ciclovias-de-sao-paulo-amanhecem-com-intervencoes-do-pimp-my-carroca/

• SP acorda com mais de 400 tags para o compartilhamento das ciclovias

Fonte: Mobilize

http://www.mobilize.org.br/noticias/8205/sao-paulo-acorda-com-mais-de-400-tags-estimulando-o-

compartilhamento-das-ciclovias.html

• Vem com seu possante no meu tapete vermelho

Fonte: Prefeito Haddad Gato

https://www.facebook.com/haddadgato/photos/a.647277122034224.1073741829.647085848720018/792950857466

849/?type=1&theater

• Ciclovia pra quem? Ciclistas, artistas e catadores se juntam para beneficiar carroceiros

Fonte: Além da mídia

http://alemdamidia.info/ciclovia-pra-quem-ciclistas-artistas-e-catadores-se-juntam-para-beneficiar-carroceiros/

• SP acorda com mais de 400 tags para o compartilhamento das ciclovias

Fonte: Centro de Mídia Independente - CMI

http://www.midiaindependente.org/pt/red/2015/06/542341.shtml



• Campanha #Reciclovia pede inclusão de carroceiros nas ciclovias de SP

Fonte: Catraca Livre

https://catracalivre.com.br/geral/mobilidade/indicacao/campanha-reciclovia-pede-inclusao-de-carroceiros-nas-

ciclovias-de-sp/

• Ativistas fazem intervenção para pedir liberação de carroças de catadores em ciclovias 

paulistanas

Fonte: Radar Nacional

http://www.radarnacional.com.br/ativistas-fazem-intervencao-para-pedir-liberacao-de-carrocas-de-catadores-em-

ciclovias-paulistanas/

• Vez do catador na área de bike

Fonte: Estado de São Paulo

https://drive.google.com/open?id=0B6xZnPUS6DkUR1g0WXJLZGFHQzh2WG5ocXA5T08zVjR5NXlv&authuser=0

• Reciclovia

Fonte: TV Cultura

https://www.youtube.com/watch?v=mRhYipFie7o

• Ciclovia vira ‘corredor’ para carroceiro na região central de São Paulo

Fonte: Folha de São Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580998-ciclovia-vira-corredor-para-carroceiro-na-regiao-central-

de-sao-paulo.shtml

• Pimp + reciclovia

Fonte: Band News

http://bandnewsfm.band.uol.com.br/Colunista.aspx?COD=264

https://www.facebook.com/radiobandnewsfm/posts/775918272519418



Nossas Redes Sociais
Todas as ações que envolveram a Campanha da Reciclovia contribuíram diretamente com o 

crescimento da nossa rede, ou seja, das pessoas que nos seguem e acompanham nossa trajetória 

via redes sociais facebook e instagram. Hoje (21 de julho de 2015) a página Pimp my Carroça conta 

com mais de 20 mil curtidas no Facebook, e mais de 5 mil seguidores no Instagram.

• Reciclovia paulista

Fonte: Pimp My Carroça

https://www.facebook.com/pimpmycarroca/photos/a.552012328211494.1073741828.311724775573585/872598046152

919/?type=1&theater

https://www.facebook.com/pimpmycarroca/videos/872652919480765/

• Reciclovia paulista

Fonte: Marcelo TAS

https://www.facebook.com/MarceloTas/photos/a.161891743859959.29601.112440305471770/869842579731535/?typ

e=1&theater

https://www.facebook.com/pimpmycarroca/posts/872776769468380

• #reciclovia no Instagram

Fonte: Tags Instagram https://instagram.com/explore/tags/reciclovia/





Durante toda a campanha da Reciclovia, tivemos 3 picos de curtidas na página do Pimp My Carroça 

no Facebook, sendo uma no dia 25 de maio, decorrente da denúncia do Rapa das Carroças; outro 

no dia 03 de junho, decorrente das diversas publicações da #reciclovia nas redes (Cansei de ser 

gato, Bike é Legal, Periferia em Movimento, entre outros); e o último pico de curtidas, foi no dia 11 

de junho, em decorrência da ação #reciclovia em conjunto com o anúncio de vaga de estagiário 

do Pimp.

No mesmo dia 11 de junho, em decorrência das publicações da #reciclovia, o alcance das publicações 

do dia chegaram a cerca de 13 mil pessoas organicamente, e mais de 30 mil alcançadas via 

impulsionamento pago. As publicações que geraram esse alcance são as seguintes: 



https://www.facebook.com/pimpmycarroca/photos/a.326338864112176.78322.311724775573585/856293871116670/?-
type=1
https://www.facebook.com/pimpmycarroca/posts/856328434446547
https://www.facebook.com/pimpmycarroca/posts/856399577772766

Orçamento #RECICLOVIA



Nesse contexto, gostaríamos de concretizar o apoio da Escola de Ativismo para a campanha da 

Reciclovia através do repasse de verbas sob o valor do que foi realmente executado, tendo em vista 

que a ação foi mais barata do que o orçamento programado. Esperamos que haja uma conclusão 

por parte do poder público, para que possamos fazer um vídeo case sobre o êxito da campanha 

para disseminação online (ainda sem previsão). 

Análise crítica #RECICLOVIA
Apesar da RECICLOVIA ainda não ter conquistado o seu principal objetivo que é a alteração do 

Decreto 55.790/14 para a inclusão de “veículos sem motor de tração humana” popularmente 

conhecidos por carroças em São Paulo, acreditamos que essa solicitação junto ao poder público 

é viável e pode ser conquistada ainda esse ano, tendo em vista que o mesmo vem se mostrando 

aberto a solicitação que é simples no conteúdo e na operacionalização. 

A Prefeitura alega que será preciso regulamentar o tamanho das carroças para atender a nossa 

solicitação, algo que somos contra, já que um passo desse tamanho pressupõe uma ação inter-

secretarial e pode gerar consequências ruins aos catadores dependendo da forma como vier a 

ser instaurada, limitando o direito de circulação de carroças que não estejam dentro dos padrões 

estabelecidos. Como se trata de uma população financeiramente carente, acreditamos também 

que sem um suporte do poder público, esses agentes não conseguirão se adequar a novos padrões. 

Só queremos que as carroças possam circular sem serem retiradas das ciclovias, acreditando que 

isso contribui com o trânsito e com a segurança dos catadores, e que existe um bom senso por 

parte de toda a sociedade, com destaque para os catadores, que só usarão essas vias quando fizer 

sentido, ou seja, se a carroça couber ou a melhor forma de trafegar em uma via seja ocupando a 

ciclovia. Assim, basta incluir a descrição “veículos sem motor de tração humana” no Artigo 1º do 

Decreto. 

Art.	1º	Fica	permitida	nas	ciclovias,	ciclofaixas	e	locais	de	tráfego	compartilhado:

I - a circulação de ciclos, incluindo bicicletas, bicicletas de carga, triciclos e 

quadriciclos, com ou sem reboques atrelados;

II - a utilização de patins, patinetes, skates e cadeiras de rodas.

Fonte: Decreto 55.790/14.

Vale destacar que o Pimp my Carroça como realizador da Campanha atingiu indiretamente outras 

metas de seu movimento que está focado em dar visibilidade dos catadores, e por consequência, a 

todos os direitos co-relacionados, como por exemplo, o direito à cidade, direito de ir e vir, direitos 

trabalhistas, dentre outros. Estamos satisfeitos com a repercurssão da reciclovia, mas sabemos 

que infelizmente a luta não está próxima de um fim! 



Os Catadores e o Aquecimento global

Por acreditarmos que o trabalho dos catadores está diretamente relacionado a preservação 

ambiental, já que os mesmos são ainda os principais agentes das cadeias produtivas de reciclagem 

de resíduos, acreditamos que lutar por seus direitos é uma forma de atuar contra o aquecimento 

global, já que valorizamos justamente os profissionais que mais próximos estão da tão falada 

sustentabilidade ambiental. 

Assim, reproduzimos aqui o nosso manifesto, que apesar de ser de 2012, continua atual e justifica 

muita coisa do trabalho desenvolvido até hoje, inclusive em relação a transversalidade de pauta e 

sua relação com questões ambientais. 

 

MANIFESTAMOS
Se São Paulo ainda não se afogou em seus próprios resíduos urbanos recicláveis, é porque há 

um trabalho quase invisível de cerca de 16 mil pessoas que sobrevivem honestamente da coleta 

de materiais recicláveis com suas carroças. E, se existem tantos cidadãos trabalhando nessas 

condições precárias é porque ainda faltam oportunidades e sobra o descaso do Poder Público 

com os resíduos sólidos que produzimos.

Hoje na maior cidade da América Latina, São Paulo, são geradas 18 mil toneladas de resíduos 

diariamente e, segundo dados oficiais, somente 1,2% encaminhado para a reciclagem, ou seja, 

um dado vergonhoso para uma cidade tão desenvolvida e com tantos recursos disponíveis para 

investimento em Coleta Seletiva.

Já passou da hora de reciclar esses contratos bilionários e viciados de limpeza urbana que são 

bancados pelos altos impostos pagos por cada cidadão paulistano, que produz em média 1,3 

quilos de resíduos sólidos por dia, e que quer sim ter seu resíduo domiciliar coletado e destinado 

da forma mais eficiente.

O “lixo” vai continuar sendo um problema, enquanto ele for encarado pela população e pelas 

autoridades como tal. Acreditamos que ele, separado e utilizado corretamente, é a solução 

pra muitas questões sociais e ambientais. Basta ver as milhares de famílias de catadores que 

se sustentam a mais de meio século dos resíduos e imaginar o quanto já contribuíram com a 

manutenção dos recursos naturais e limpeza da cidade.

Não acreditamos que a carroça e a tração humana sejam formas adequadas para a coleta e muito 

menos a solução. Mas não podemos ignorar a sua existência e o importante serviço que prestam 

às indústrias, prefeitura e comunidade, sendo inconstitucional proibir a circulação das mesmas 

enquanto não existir mais áreas, estruturas e equipamentos adequados para um sistema de coleta 

seletiva eficiente que envolva prioritariamente os milhares de catadores.

É com arte, cultura e humor, que o Pimp My Carroça, uma ação colaborativa, independente e 



financiada coletivamente na internet, aproxima a população da realidade dos catadores.

Desse modo, manifestamos:

• O reconhecimento do catador como um agente fundamental na coleta seletiva 

municipal, colaborando para limpeza pública econservação do meio ambiente;

• A ampliação, com urgência, do Programa de Coleta Seletiva Municipal, através da 

inclusão de novas organizações de catadores, estruturas adequadas para a gestão de 

resíduos e melhores condições de trabalho;

• A implantação imediata de ao menos uma central de triagem em cada uma das 

subprefeituras da cidade;

• A garantia da liberdade de circulação. O direito à cidade à todos os catadores;

• A integração de estratégias para o setor que sejam focadas em políticas de 

desenvolvimento humano e social para que os catadores se tornem protagonistas do 

planejamento e gerenciamento de seus próprios negócios;

• A contratação e remuneração justa dos catadores pelos serviços prestados, elevando 

a viabilidade e afastando os efeitos da sazonalidade de preços de venda, garantindo 

melhores níveis de renda aos trabalhadores;

• O investimento em programas de educação ambiental, que estimulem a separação 

na fonte e a doação dos resíduos para os catadores, engajando a população na 

gestão de resíduos de nossa cidade e incentivando a adoção de novas práticas de 

consumo e descarte;

• A participação efetiva dos catadores na elaboração do Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos, assim como de toda a sociedade civil e a discussão do tema por todas as 

secretarias municipais cabíveis, e não só a Secretaria de Serviços.

Enquanto a sustentabilidade for discurso e não prática, continuaremos a vivenciar falsas campanhas 

e estratégias, que remanejam recursos do setor de resíduos sólidos para políticas de fachada e 

que não geram resultados efetivos de redução da produção de resíduos e de inclusão e justa 

remuneração dos catadores de materiais recicláveis.

---

Obrigada,

Equipe do Pimp My Carroça.



ANEXO 1
1o	Convite	enviado	via	Email

De: Pimp My Carroça <pimpmycarroca@gmail.com>

Data: 20 de maio de 2015 17:57

Assunto: AÇÃO ARTIVISTA [SIGILOSO]

Para: [CCO]

SALVE SALVE!!

Se você está recebendo este email é porque acreditamos que você é parte do 

movimento do Pimp My Carroça e pode fazer ainda mais pelos catadores.

No dia 2 de junho (terça-feira a noite), vamos juntar uma galera para uma ação 

artivista chamada #RECICLOVIA, que reivindica o uso das ciclovias pelos catadores. 

Não podemos falar muitos detalhes por enquanto, mas adiantamos que vai ser uma 

intervenção urbana de impacto feita por dezenas de mãos e que pretende fazer a 

cidade acordar de outro jeito! \o/

Chegue junto um dia antes da ação (dia 1 de junho - segunda-feira) às 20h aqui na 

nossa sede (Rua Simão Álvares, 784 - casa 3 - Vila Madalena) para alinharmos todos os 

detalhes e, juntos, montarmos as estratégias e áreas de atuação pela cidade. 

E aí, vamos? Podemos contar com vc nessa ação? Confirme sua presença para a ação 

respondendo este email e falando o bairro que mora. Se não puder vir na reunião, não 

tem problema, mas nos avise para que possamos repassar os materiais e informações.

VAI SER FODA!

Valeu! 

Equipe Pimp

*Por favor não divulgue e nem compartilhe este email. Se pensar em outras pessoas 

para entrar na ação, mande pra gente também! 

ANEXO 2
2o	Convite	enviado	via	email

Olá artivistas,

Estamos muito felizes por contar com vocês em mais uma ação em prol dos catadores, 

principalmente dos que sobrevivem através do uso das suas carroças na coleta de 

materiais pelas ruas de nossa cidade!  



Contextualizando a todos: estamos com uma luta travada junto à Prefeitura Municipal 

de São Paulo para uma alteração no Decreto 55.790/14, responsável por regulamentar 

o uso das ciclovias da cidade de São Paulo, para que o mesmo passe a incluir as 

carroças como veículos que também podem utilizar essas faixas voltadas a veículos 

não motorizados e a cadeirantes. Temos o apoio de diversos movimentos de ciclistas, 

os principais usuários dessas vias, e principalmente dos catadores, que organicamente 

passaram a utilizar essas vias, e consequentemente foram expulsos das mesmas, já que 

não está regulamentado que podem utilizá-las e assim, ficam à mercê da compreensão 

individual de cada agente de trânsito sobre a viabilidade de seu uso. 

Assim, convidamos a todos para endossarem  a campanha da #RECICLOVIA, que tem 

como metodologia três frentes de ação, paralelas e complementares:

1. Articulação política junto à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – 

já iniciada, e que, teoricamente, se encontra em um momento de uma possível 

alteração do decreto, prometido em espaços públicos e em reuniões realizadas, 

porém sem ações mais concretas.

2. Mobilização digital, que consiste em uma coleta de assinaturas virtuais pela 

plataforma Panela de Pressão da Minha Sampa, que você pode contribuir agora 

com a sua assinatura e com a divulgação em suas redes socias: paneladepressao.

nossascidades.org/campaigns/612 

3. Ação artivista #RECICLOVIA, para qual convidamos todos vocês e vamos dar vários 

detalhes nesse email e na reunião preparatória que agendamos na segunda-feira 

(01/06) em nosso cantinho!

SOBRE A AÇÃO:

DIA 02/06, terça-feira, a partir das 20h (flexibilidade de horário).

A IDÉIA:

Queremos “carimbar” a maior quantidade de trechos das ciclovias da cidade de São 

Paulo com o stencil da ação, mostrando que as carroças são bem vindas nesses espaços 

e na cidade como um todo. 

COMO:

Para atingir a maior quilometragem de ciclovias em uma noite, vamos nos dividir em 

pequenos grupos (sugestão de 3 a 4 pessoas). Cada um poderá indicar qual a melhor 

região para a sua atuação, e assim receberá um kit com 2 stencils diferentes e tintas 

sprays, seus materiais de ação! Acreditamos que tanto as bicicletas como os carros 

são boas opções para a execução da ação! Para quem for de carro, haverá reembolso 

de gasolina.

Por que a sugestão de 3/4 pessoas?! Porque imaginamos que esses núcleos podem 

contar com os seguintes perfis:

• 1 PASSADOR DE PANO: alguém com um perfil de pacificador que poderá conversar 

com aqueles que possivelmente os venham abordar ou questionar. Será também 



aquele que vai ficar de olho na rua, zelando pelo grupo. 

• 2 MÃO-NA-MASSA:  para aplicar o stencil, que por ter um tamanho grande 

(100X66cm) fica mais fácil a 4 mãos.

• Se necessário, 1 MOTORISTA.

REGISTRO:

Gostaríamos de ter muitas fotos dos stencils e trechos pintados para bombardear 

as redes sociais e demais espaços nos dias seguintes. Por isso, registrem tudo que 

conseguirem e mandem para nós ainda na mesma noite! Teremos um comunicador 

que ficará na base recebendo esses materiais e cuidando de toda a divulgação da ação!

Para termos a certeza de não melar a ação, se quiserem postar nas próprias redes, 

pedimos que segurem a divulgação a partir das 00h. Não se esqueçam da #reciclovia

No dia, vamos criar um grupo no Whatsapp incluindo todo mundo. A ideia nao é lotar 

o grupo de mensagens, e sim compartilhar fotos e regiões mapeadas para todo mundo 

acompanhar o impacto e a ação em tempo real! E nos acionarmos, caso a gente precise 

de algum apoio.

Portanto, ENVIAR PARA A NOSSA EQUIPE:

• Fotos

• Número de stencils carimbados

• Mapa percorrido

DICAS:

Para garantir que o stencil seja visto da melhor forma possível, ele precisa ter uma 

distância aproximada de 1,5m da marcação das bicicletas que já está desenhada nas 

ciclovias. Quem nunca fez stencil, fique tranquilo, podemos ensinar na reunião do dia 1!

REUNIÃO DE SEGUNDA:

Vamos nos dividir em grupos, demarcar nossas regiões, receber os kits e tomar um 

café gostoso! Essa reunião é bem importante, façam o possível para vir!

HORÁRIO: das 19h no nosso escritório (Rua Simão Álvares, 784 - casa 3 - Vila Madalena)

OBS. Caso não possa vir, nos avise por email que pensamos em uma logística adequada 

para você, inclusive para a retirada do kit!

Continuamos pedindo sigilo em relação a tudo que estamos apresentando, e caso 

queira convidar mais pessoas, nos encaminhe o seu email ou a traga na reunião (não 

repasse esse link ou as informações aqui contidas)!

As mudanças só acontecem quando há legitimidade na causa e adesão social! 

Estamos felizes de saber que somos muitos e que juntos contribuímos com o direito à 

cidade para os catadores também!  :)



ANEXO 3
Release	sobre	a	ação

SÃO	PAULO	ACORDA	COM	INTERVENÇÕES	ARTIVISTAS	NAS	CICLOVIAS

Coletivos, ciclistas, artistas e catadores se juntam para pressionar a alteração no Decreto que 

legitima o uso das ciclovias por catadores de materiais recicláveis

 

São Paulo, 03 de junho de 2015 - Na noite do dia 02 de junho, mais de XYZ km de ciclovias 

receberam sinalizações nas vias com ícones de carroças, fruto da ação coletiva #RECICLOVIA. 

A intervenção urbana reivindica a alteração do Decreto 55.790/14, da Prefeitura de São Paulo, 

que autoriza o uso das ciclovias por triciclos, skates, cadeiras de rodas e outros modais, mas não 

menciona explicitamente a liberação para as carroças puxadas à mão. O movimento #RECICLOVIA 

começou com o Pimp My Carroça, iniciativa que dá visibilidade aos catadores de materiais 

recicláveis através da arte, e conta com o apoio de ciclistas, catadores, artivistas e outros coletivos. 

Foram dezenas de mãos que contribuíram com mais de 16 mil catadores independentes que 

trabalham em condições vulneráveis, ajudando a coletar parte das 20 mil toneladas de resíduos 

produzidas diariamente na cidade de São Paulo*. Os catadores são expostos aos riscos do trânsito, 

sem segurança e ainda dependem da interpretação de cada agente ou cidadão para poder usar 

as ciclovias sem que sejam recriminados.  Muitos catadores já passaram por situações onde foram 

hostilizados, como é o caso do Gabriel Santos: “Nem sempre dá pra usar a calçada. A carroça é 

um veículo não poluente, sem bateria, não usa água; só arroz e feijão. O motorista de ônibus odeia 

nóis, eles gostam de tirar uma fina por brincadeira. Os motoristas de carro estão começando a 

respeitar mais, pelo menos na região central.”

Depois de quatro meses de mobilização e diálogo com a Secretaria Municipal de Transportes, 

no dia 16 de junho de 2015, o Secretário Adjunto de Transportes comunicou que a alteração 

do processo estava em andamento, mais ainda não foi publicada. Enquanto isso, o movimento 

continuará atuando para que o direito de ir e vir seja uma realidade para os carroceiros, e também 

para que haja um trabalho de formação dos fiscais e agentes de trânsito para que respeitem a 

utilização das ciclovias pelos catadores de materiais recicláveis.

 

O movimento também repudia as ações de apreensão das carroças, medidas cada vez mais 

recorrentes na cidade de São Paulo. Para o artivista Thiago Mundano, “O catador faz 3 grandes 

serviços para a sociedade, todos não remunerados: a coleta seletiva, a limpeza pública e a logística 

reversa. E mesmo contribuindo com a cidade, ainda precisa lidar com a falta de reconhecimento 

pelo seu trabalho.”

  

O cicloativista Daniel Guth apoia a iniciativa de dividir as vias com os carroceiros para  que a cidade 

de São Paulo se torne cada vez mais humana, inclusiva, e que ofereça segurança aos catadores de 

materiais recicláveis. “É fundamental promover a inclusão plena dos carroceiros na cidade e, tanto 

o decreto quanto as estruturas cicloviárias,  podem ser o início deste processo. É natural e inato, 

para os ciclistas, compartilharem as ciclovias”.



Para contribuir com o #RECICLOVIA e pressionar a Prefeitura de São Paulo para que o Decreto 

55.790/14 seja alterado, todos podem participar e compartilhar a campanha #RECICLOVIA no 

Panela de Pressão, através do link http://paneladepressao.nossascidades.org/campaigns/612. Nela, 

um email será encaminhado aos tomadores de decisão -  Secretário Municipal de Transportes de 

São Paulo, Jilmar Augustinho Tatto, e o Secretário Adjunto, José Evaldo Gonçalo; solicitando a 

inclusão das carroças no Decreto. Também é possível acompanhar as fotos da ação no site: www.

oninstagram.com/reciclovia.

*Dado retirado do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, publicado pela Prefeitura de 

São Paulo no link: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/arquivos/

PGIRS-2014.pdf

FOTOS PARA DIVULGAÇÃO:

http://tinyurl.com/recicloviasp

Créditos: Movimento #RECICLOVIA.

SOBRE O PIMP MY CARROÇA

O Pimp My Carroça é um movimento social, cultural e ambiental que tem como objetivo dar 

visibilidade e promover a auto estima dos catadores de materiais recicláveis, através de ações 

criativas, que utilizam o graffiti para conscientizar, sensibilizar e transformar a sociedade. 

Atualmente, opera com catadores autônomos, cooperativas, ecopontos e intervenções artivistas.

Desde a sua criação, em 2012, o projeto já passou por 12 cidades brasileiras e também por Lima, 

no Peru. Cerca de 264 catadores de material reciclável já foram atendidos e tiveram as suas 

carroças customizadas; aproximadamente 223 artistas participaram das ações, 1.805 doadores e 

782 voluntários dedicaram o seu tempo e conhecimentos para a causa. O movimento comemora 

três anos de ação no dia 03 de junho de 2015. Mais informações: http://www.pimpmycarroca.com

 

ATENDIMENTO À IMPRENSA

pimpmycarroça@gmail.com

ANEXO 4
Acesso	à	Informação,	Sistema	e-SIC

Prezado(a) Senhor(a), 

O pedido de informação abaixo foi analisado e teve resposta na data 12/02/2015.

Protocolo: 10534 

Requerente: Liane Gutmanis de Lira 

Data de Abertura: 23/01/2015 

Prazo de atendimento: 12/02/2015

Órgão da solicitação: SMT - Secretaria Municipal de Transportes 



Solicitação do requerente: Boa tarde, Solicito informar se as carretas/carroças movidas a braço 

(utilizadas pelos catadores de material reciclável) estão incluídas entre os modais autorizados a 

utilizar as ciclovias e ciclofaixas pelo Decreto 55.790/14. Obrigada, 

Resposta: Prezada Munícipe, Agradecemos o seu contato via canal e-SIC e transmitimos a 

manifestação do Diretor do Departamento de Operações do Sistema Viário a respeito da 

solicitação formulada: “O presente decreto não tratou desse assunto, desta forma não pode ser 

interpretado de maneira extensiva”. Atenciosamente, João Batista da Silva Chefe de Gabinete 

Secretaria Municipal de Transportes 

Para obter detalhes do pedido de informação registrado, acesse o e-SIC pelo link http://esic.

prefeitura.sp.gov.br e clique na opção do menu do sistema “Consultar Pedido“. 

Atenciosamente,

Prefeitura de São Paulo.

ANEXO 5
Decreto	Nº	55790	DE	15/12/2014

Publicado	no	DOM	em	16	dez	2014

Dispõe sobre a utilização de ciclovias, ciclofaixas e locais de tráfego compartilhado.

Fernando Haddad, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei,

Decreta:

Art. 1º Fica permitida nas ciclovias, ciclofaixas e locais de tráfego compartilhado:

I - a circulação de ciclos, incluindo bicicletas, bicicletas de carga, triciclos e quadriciclos, com ou 

sem reboques atrelados;

II - a utilização de patins, patinetes, skates e cadeiras de rodas.

§ 1º Incluem-se no disposto nos incisos I e II do “caput” deste artigo os veículos e equipamentos 

similares com propulsão elétrica não equiparados a ciclomotor, desde que desempenhem 

velocidades compatíveis com a via, a segurança e o conforto dos demais usuários.

§ 2º Os órgãos municipais de trânsito poderão restringir a circulação de veículos e equipamentos 

em vias e trechos específicos, desde que devidamente sinalizadas.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 15 de dezembro de 2014, 461º da fundação de 

São Paulo.

FERNANDO HADDAD, PREFEITO

JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de Transportes

FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 15 de dezembro de 2014.

Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=278702


