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Prezados amigos e parceiros, 
É sempre bom passar informações sobre os acontecimentos nos projetos 

apoiados pelo Move Rio! Segue abaixo tudo que �zemos durante os 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. 

Rio Eu Amo Eu Cuido

 A última palestra do ano 

aconteceu no dia 17 de dezembro com 

as psicólogas da ONG Casa da Árvore. 

O objetivo foi apresentar um balanço 

�nal sobre os seis encontros com 

educadoras de creches comunitárias 

que ocorreram durante o segundo 

semestre de 2014. Com isso, nos 

despedimos com muito orgulho do 

aporte dado ao projeto “Encontro de 

Formação para Pro�ssionais de 

Creches: Cuidando de quem cuida”. 

Ciclo de Palestras

 O Move Rio fez a ponte entre o Cantinho 

Feliz e o Banco Modal, que se comoveu com a 

pré-escola e carinhosamente realizará a 

reforma do parquinho da instituição. O 

Cantinho Feliz carecia de um espaço seguro 

para que as crianças brincassem na hora do 

recreio e o Move Rio se sente realizado em ter 

contribuído para mais essa conquista.  No dia 

11 de dezembro, 20 alunos do Cantinho visitaram o escritório do Banco Modal para a 

confraternização de �nal de ano dos funcionários. A sintonia entre todos foi imediata 

e bonita de se ver.

Espaço Educacional Cantinho Feliz

 V Leilão Move Rio

 A quinta edição do tradicional 

leilão bene�cente do Move Rio 

aconteceu no dia 02 de dezembro, data 

em que  se comemora o Dia de Doar, 

campanha que promove a cultura de 

doação no país. Contamos mais uma 

vez com a parceria de galerias 

renomadas e artistas que cederam suas 

obras. Foi uma noite para fazer e 

celebrar o bem e conseguimos 

arrecadar o total de R$ 88.354,16, que será revertido para os projetos apoiados pelo 

Move Rio. Agradecemos imensamente a presença de todos, sempre fundamental o 

sucesso do leilão! 

 No dia 12 de outubro, dia das crianças, o Rio Eu Amo Eu Cuido organizou um 

piquenique na Quinta da Boa Vista para lançar sua nova marca e iniciar um novo 

momento do movimento. A manhã contou com diversas atividades lúdicas para as 

crianças que passavam por lá. O mais emocionante foi ver os cariocas se apropriando 

do espaço público de maneira responsável e cuidadosa. 

 Entre os dias 2 e 6 de novembro, uma arquibancada de 7 metros de 

comprimento foi montada em pontos chaves da cidade - Parque de Madureira, Bangu 

e Largo da Carioca. Nela, 40 pessoas formavam uma grande torcida - representando o 

Limpeza Urbana Clube – que fazia muito barulho para chamar a atenção dos passantes 

sobre o descarte correto do lixo. 

 Durante 10 dias do mês de novembro, o Rio Eu Amo Eu Cuido apresentou a ação 

Enquadrados. Cenas tipicamente cariocas foram encenadas pelo Centro da Cidade, 

Bangu, Largo do Machado, Barra, Central do Brasil, Campo Grande entre outros 

lugares. 

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 é que podemos continuar a mover o Rio!


