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Prezados amigos e parceiros, 
É sempre bom passar informações sobre os acontecimentos nos projetos 
apoiados pelo Move Rio! Segue abaixo um pouco do que foi feito durante 

os meses de julho, agosto e setembro de 2014. 

Rio Eu Amo Eu Cuido

Casa da Árvore

 Já entre os dias 13 a 19 de agosto, 

o Rio Eu Amo Eu Cuido lançou uma 

campanha em parceria com o Rei Do 

Mate para incentivar os pequenos 

gestos de gentileza que fazem uma 

grande diferença. Pensando nisso, 

cada pessoa que pedisse um mate 

puro ou com limão – de 300 ml no valor 

de R$3,50 – seguido de um POR FAVOR 

pagou somente R$ 2,50. 

 No dia 23 de julho aconteceu 

mais uma edição do Ciclo de Palestras 

Move Rio, o segundo de 2014. A convi-

dada foi Eduarda La Rocque, doutora 

em Economia pela Pontifícia Universi-

dade Católica (PUC-Rio), ex-Secretária 

Municipal de Fazenda da Cidade e 

atual presidente do Instituto Pereira 

Passos da Prefeitura do Rio (IPP). No 

encontro, Eduarda apresentou os principais desa�os para o desenvolvimento econômico 

inclusivo das áreas pací�cas, assim como a metodologia da Rio+Social para gestão de deman-

das e oferta de serviços públicos nestas áreas.  

O terceiro encontro do ano aconteceu no dia 

17 de setembro. O convidado foi Ricardo 

Calçado, fundador da ONG Onda Solidária que 

abraça diversos projetos sociais de valor na 

cidade do Rio de Janeiro. Ricardo falou sobre 

como o incentivo ao esporte e a educação tem 

poder de transformar sonhos em oportuni-

dades reais para crianças e jovens. 

Ciclo de Palestras

 O Move Rio levou 

integrantes do Banco 

Modal para conhecer o 

Cantinho Feliz a �m de 

abrir uma nova frente de 

apoio para o espaço. Todos 

�caram felizes com a visita 

e há grandes chances 

desse encontro se 

desenvolver em uma 

parceria!

Espaço Educacional Cantinho Feliz

 Instituto Vida Real

 Por intermédio do Move Rio, a Piraquê tornou-se o mais novo parceiro do Institu-

to Vida Real. O apoio consiste em promover, mensalmente, alimentos como biscoitos, 

massas e sucos.

 O Move Rio inscreveu o Instituto Vida Real para receber um apoio �nanceiro de 

$10.000,00 do Starbucks para a realização de um curso pré-técnico. Depois de três 

meses de inscrição, recebemos a boa notícia que o Vida Real foi a instituição escolhida 

para receber essa ajuda!

 Outra ação legal que aconteceu no Instituto foi uma exposição de fotos tiradas 

pelos alunos do curso de fotogra�a. O Move Rio contribuiu com aporte �nanceiro para 

o desenvolvimento dessas aulas. 

 Dia 03 de agosto, aconteceu mais 

um “Arte na Faixa”, na qual 22 faixas 

foram gra�tadas simultaneamente por 

diferentes artistas cariocas com o obje-

tivo de chamar atenção de pedestres e 

motoristas para a sinalização do asfal-

to. No dia 28 de setembro, uma terceira 

edição da ação foi feita  na Zona Norte, 

com 15 faixas pintadas  nos arredores 

do Norte Shopping. 

 O Move Rio começou uma nova parceria com a ONG Casa da Árvore por meio do 

apoio �nanceiro ao projeto “Encontro de Formação para Pro�ssionais de Creches: 

Cuidando de quem cuida”. O projeto consiste na sensibilização e formação de pro�s-

sionais da educação infantil da comunidade da Rocinha, com o objetivo de contribuir 

para a quali�cação do atendimento oferecido nas creches comunitárias às crianças e 

seus familiares além de proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimen-

to saudável das crianças. 

 O primeiro encontro aconteceu no dia 26 de julho com o tema “O Cuidado como 

pro�ssão: história da criança no Brasil e o papel do educador”. 

 O encontro de agosto foi no dia 23 com o tema “A relação com os pais: uma par-

ceria possível”. 

 Já no dia 20 de setembro, o objetivo do encontro foi um diálogo sobre a 

importância do brincar.  

 Se quiser conhecer mais de perto algum dos nossos projetos, mande 

um e-mail para contato@moverio.org. O Move Rio agradece o apoio e a 

con�ança dos nossos parceiros. Só assim podemos continuar a mover o Rio! 


