


AGORA QUE SEU KIT ESTÁ A 
CAMINHO, CHEGOU A HORA 

DE SE PREPARAR...
Criamos este manual para guiá-lo melhor no grande dia e lembrá-lo 

de todas as suas responsabilidades. Por favor, leia com atenção o 

documento a seguir!



RECEBA O KIT.
Neste momento, estamos nos organizando para 

que você receba em casa o Kit Pimpador, com 

tudo que você precisa para pimpar a carroça.

Nossa estimativa de entrega é de até 2 semanas. 

Fique em contato com a equipe do Pimp para 

acompanhar e rastrear a caixa no site dos 

Correios. Quando recebê-la, por favor, nos envie 

um e-mail de confirmação.



• 1 camiseta PIMP MY CARROÇA para o 

realizador

• 1 camiseta PIMP MY CARROÇA com 

faixa refletiva

• 1 capa de chuva

• 1 calça com faixa refletiva

• 1 par de luvas emborrachadas

• 1 caneca

• 1 par de óculos escuros ABSURDA

• 1 armação para óculos de grau 

ABSURDA (se for solicitado antes)

• 1 balança portátil

• 1 buzina

• 2 espelhos retrovisores

• 6 fitas refletivas (devem ser coladas 

nas três laterais)

• 1 kit de canetas POSCA (o que sobrar 

será do artista)

• 10m de corda

• Sacos de rafia

• 4 adesivos do Pimp (sendo 2 para 

a carroça, 1 para o artista e 1 para o 

realizador)

• 1 relatório da situação social dos 

catadores de material reciclável e 

reutilizável do IPEA 2013 BRASIL

CONFIRA OS ITENS.



Além do Kit Pimpador, você receberá uma quantia em dinheiro (já definida junto com 

a Equipe do Pimp) para arcar com outros gastos. Lembre-se de ser austero, o dinheiro 

enviado é pouco mas é suficiente, se souber usar não vai faltar. A dica é buscar boas 

parcerias e economizar de um lado para gastar em outro! Veja nossa sugestão de 

gastos: 

• Material de pintura: spray ou latas de tinta

• Almoço (simples) para catador, realizador e artista

• Reforma da carroça: veja o que é mais urgente no caso do seu catador: 

borracharia, funilaria, solda...  

Esse dinheiro será enviado via transferência bancária. Por isso, não se esqueça de 

enviar os dados bancários para a nossa equipe!

DINHEIRO EXTRA.



O envio das recompensas que incluem adesivos, camsetas e gravuras serão de 

responsabilidade da Equipe do Pimp. Por isso não se preocupe, nós iremos cuidar de 

enviar tudo dentro do prazo avisado na campanha. 

Já para a recompensa de “agradecimento oficial”, vamos precisar que você escreva um 

texto agradecendo os apoios e contando como foi a ação para que seja publicado nas 

“novidades” dentro da sua campanha (ele também será automaticamente enviado para 

o e-mail de todos os apoiadores). Mas não tenha pressa, isso só será feito depois que a 

ação for realizada.

RECOMPENSAS.



Marque um dia com o catador e o artista, e convide todos para participar! Pense num 

dia em que os seus apoiadores também possam ir. Use a internet, o boca-a-boca e 

tudo que puder para comunicar o seu evento. Você é a melhor pessoa para saber como 

divulgar o PIMPEX na sua cidade, então seja criativo e confie no seu taco! Se possível, 

tente falar com a imprensa local (jornal, televisão, etc.) para mais gente saber o que 

está acontecendo. E prepare-se para responder muitas perguntas: agora você estará 

oficialmente representando o Pimp My Carroça!

PERGUNTAS????? SIMMMMM!! 
Confira nos próximos slides um resumão de tudo para relembrar e refrescar a memória.

DIVULGANDO O PIMPEX.



Você sabia que o Brasil coleta mais de

183 MIL TONELADAS
de lixo por dia? Isso dá incríveis 

1,1 KG DE LIXO POR
BRASILEIRO POR DIA!!

31,9%

E são justamente esses catadores que coletam de 2 a 3 toneladas por mês e com uma 
renda média mensal nacional da categoria de R$ 136 a R$ 318, que não são reconhecidos 
nem remunerados pelo serviço. Pelo contrário, se encontram marginalizados, 

trabalhando de maneira invisível em condições precárias.

de tudo que é coletado tem
potencial de ser reciclado,

Fontes: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2011. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA);
Estudo realizado pelo Departamento de Economia da Universidade Federal da Bahia (GERI/UFBA) e MNCR.

MAS APENAS 0.3% REALMENTE É. 
De tudo que é reciclado no Brasil, os catadores de

materiais recicláveis são responsáveis pela coleta

DE CERCA DE 90%!



Depois de incontáveis pedidos de pessoas 

querendo levar o Pimp para suas cidades,

finalmente abrimos o

canal pimp
e criamos o PIMPEX! A ideia é espalhar o 

projeto pelo Brasil todo, dando autonomia 

aos entusiastas do Pimp para pimpar aquela 

carroça daquele catador que você conhece e 

quer ajudar.

>>  canalpimp.catarse.me

Um projeto social, cultural e ambiental que

 já tirou centenas de 

catadores de materiais 
recicláveis da invisibilidade por meio 

da arte e da participação coletiva, pimpando 

suas carroças e dando mais dignidade e 

segurança aos nossos agentes ambientais! 



Receba o catador e os convidados com alegria, está na hora de colocar a mão na massa! 

Recomendamos que comece cedo, pimpar uma carroça dá mais trabalho do que parece, 

pode acreditar. Faça a reforma na carroça logo no primeiro momento, assim você 

consegue agilizar a parte mais trabalhosa do dia. Compartilhe uma boa refeição com os 

envolvidos e parta para a pintura. Além da reforma, pintura e almoço, você pode ajudar 

de outras formas. Atendimentos de saúde e bem-estar (médico, barbeiro, oculista...) 

são muito gratificantes e só dependem dos parceiros que você conseguir!

Se achar que a reforma tomará muito tempo, você também pode fazer em duas etapas: 

em um dia apenas a reforma, e em outro dia, a pintura, entrega do kit e serviços de 

bem-estar e saúde.

CHEGOU O GRANDE DIA! 



COMO REFORMAR A CARROÇA?
Essa parte varia muito caso a caso, e você pode conversar melhor com o catador. Afinal, ele 

é a melhor pessoa para saber o que a carroça precisa. Uma sugestão para começar, é limpar 

as carroças com as vassouras e panos úmidos. Se a carroça realmente precisar, você pode 

procurar um soldador (se a carroça for de lata) para reforçar as partes que estiverem frágeis e 

um borracheiro para dar um tapa nos pneus.  

DICAS PARA PINTAR?
Na hora da pintura, lembre-se de que a carroça é do catador. Portanto ele tem que ficar feliz 

com o resultado! Pergunte que desenho ele gostaria de ter na carroça, sobre as cores... Sugira 

alguma frase de impacto frisando o tema da reciclagem e a importância dos catadores. Você 

pode olhar algumas fotos nos canais do Pimp para se inspirar.



E O CATADOR?
É legal que a parte da reforma da carroça 

seja feita em conjunto, afinal, ele conhece 

melhor do que ninguém a carroça! Mas, 

na hora da pintura, o catador fica sem ter 

o que fazer, então, neste momento, você 

pode fazer outras coisas para agradá-lo, 

como oferecer uma massagem, um corte 

de cabelo, um atendimento médico ou até 

mesmo um veterinário para o cachorro 

dele. Tudo vai depender dos parceiros 

que você conseguir, e toda ideia é bem 

vinda desde que seja viável e acrescente na 

experiência. 



Registre tudo com fotos. Ao final de tudo, faça um fechamento bonito. Peça um breve 

depoimento do catador e do artista sobre como foi participar, e tire uma foto de todos 

juntos em volta da carroça colorida!  Colha depoimentos dos participantes e inspire 

outras pessoas!

REGISTRE TUDO!



• Tirar foto do catador com a carroça “antes e depois”. Se possível, posicione-a no 

mesmo local e mesma distância da câmera em ambas as fotos;

• Tirar foto do artista usando as canetas da POSCA;

• Tirar foto do catador usando os óculos da ABSURDA;

• Tirar uma foto da carroça pronta com o catador, artista, realizador e outros envolvidos;

• Durante o PIMPEX, postar fotos nas suas próprias redes sociais marcando o perfil do @

pimpmycarroca e incluindo as #pimpex e #pimpmycarroça;

• Enviar as melhores fotos em ALTA QUALIDADE para o email pimpmycarroca@gmail.com 

com legenda (nome do fotógrafo, nome do catador e de quem estiver na foto) em até 3 

dias pós evento.

Essa lista é realmente importante 

para nós. É com elas que conseguimos 

apoiadores e parceiros para melhorar e 

ampliar o nosso movimento.

NÃO SE ESQUEÇA,
IMPORTANTÍSSIMO!!!



O evento terminou, mas seu trabalho ainda 

não. Agora é hora de mostrar para todos 

apoiadores e para a sua cidade o que aconteceu. 

Pedimos que você faça um relato do evento. 

Diga o que você viu e sentiu ao realizar o 

PIMPEX, complemente o texto com trechos dos 

depoimentos dos outros envolvidos, e junte 

com as fotos. Assim, independentemente de 

qualquer grande mídia, você terá uma notícia 

sobre o fato. Divulgue nas redes sociais, mande 

tudo para nós, assim podemos saber como 

foi, e publicar na nossa página e enviar aos 

apoiadores da campanha! Você pode fazer tudo 

isso através do formulário de feedback que será 

enviado.

ENFIM, QUE TAL?



OBRIGADO!
VOCÊ É O MAIS NOVO PIMPADOR DO BRASIL 
E PARTE DO MOVIMENTO PIMP MY CARROÇA!



ACESSE
canalpimp.catarse.me

pimpmycarroca@gmail.com

facebook.com/pimpmycarroca


