UFA, E QUE ANO!
2015 chegou de fininho e, em um piscar de olhos já estava a milhão, levando o
movimento Pimp My Carroça para cidades que nem imaginávamos e contagiando
ainda mais pessoas espalhadas por esse mundão!
O desbravamento territorial já foi logo de cara e em terras nordestinas, com o
Pimpex do Sebastião, famoso catador que fundou uma escola em Olinda com a
receita oriunda da coleta de recicláveis, que teve sua carroça e sua escola pimpada
pela nossa equipe!
Tiramos do papel o Pimp Nossa Cooperativa, que em Abril ganhou forma e
conteúdo, em paralelo com a nossa nova série de gravuras "Catando Artivistas"
onde 6 grafiteiros - Apolo Torres, Beto Silva, Pixote Mushi, Primat, Shock e William
Mophos - doaram suas obras para compor o nosso acervo de recompensas para os
nossos doadores.

Findamos o primeiro semestre com a edição do Pimp My Carroça #Jacareí/SP
realizada em parceria com o projeto RE-CIRCO, e já nos preparando para o Pimp my
Carroça #Recife/PE, que acabou sendo a maior edição já realizada na nossa história.
No quesito políticas públicas, nunca fomos tão ativos quanto este ano. Levamos a
questão da #Reciclovia para outro patamar e seguimos com a pressão pela
alteração no Decreto que regulamenta as ciclovias da cidade de São Paulo. Também
pudemos denunciar o "Rapa das Carroças" e, junto com os catadores, exigir a
devolução das carroças apreendidas frente à uma reunião histórica com diferentes
setores públicos envolvidos.
O Seu Bahia, uma das maiores figuras dentre os catadores da cidade de São Paulo,
ocupou com mérito o palco do TEDxDante Alighieri, e o resultado foram centenas
de pessoas aplaudindo-o loucamente e a gente morrrendo de orgulho por aqui!
No segundo semestre, estivemos em 8 cidades de 4 países diferentes em apenas 10
dias, ou seja, uma loucura! Teve Pimp My Carroça #Cali e Pimp my Carroça #Bogotá
na Colômbia, Pimpex aconteceram em Soweto na África do Sul, em São
Gonçalo-MG, no Rio de Janeiro e em Lima no Peru, onde inclusive recebemos o
Premio del Água y Saniemiento do Banco Interamericano de Dessarollo - BID e
Fundação FEMSA, na categoria de resíduos sólidos!
E para encerrar com chave de ouro, não poderíamos ter feito outra coisa que não a
exposição campanha #VivaOsCatadores, em parceria com fotógrafa ‘lenda viva’ do
graffiti Martha Cooper homenageando todos os agentes ambientais do nosso
planeta!
Nesse ano ainda nos mudamos para um cantinho novo na cidade de São Paulo, onde
está a nossa ‘sede-estoque’, como carinhosamente a chamamos e a compartilhamos
com outras iniciativas, agregamos novos pimpadores ao nosso time, atingimos números incríveis como 4 edições grandes do Pimp my Carroça em um ano, e mais de
50 PimpEx realizados na nossa história, o que nos faz ter chegado em mais de 400
catadores diretamente!
Mesmo num ano conturbado politicamente e com grandes danos ambientais, como
a morte do Rio Doce, que lamentamos muito, temos a consciência que demos o
nosso melhor, e esperamos que 2016 seja um ano mais próspero a todos que buscam
uma vida mais justa e sustentável para todos!
FESTAS PIMPADAS PARA VOCÊS!!!
Com carinho, equipe Pimp my Carroça.
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