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Prezados amigos e parceiros, 
Dois mil e quinze chegou cheio de novidades e acontecimentos nos 
projetos apoiados pelo Move Rio! Abaixo um pouco do que foi feito 

durante os meses de janeiro, fevereiro e março.

Rio Eu Amo Eu Cuido

 Através da ponte feita pelo Move Rio, o Banco Modal conheceu o Cantinho Feliz 

e decidiram arrecadar internamente fundos para a construção de um parquinho com 

brinquedos para a pré-escola. No total, os funcionários do Modal arrecadaram 

R$11.000. A hora do recreio das crianças será muito mais divertida! O parquinho já 

Espaço Educacional Cantinho Feliz

 Instituto Vida Real

 No dia do padroeiro da cidade, 20 de janeiro, o Rio Eu Amo Eu Cuido inaugurou uma 

galeria de artes  a céu aberto na comunidade do Cerro Corá. Vinte cinco grandes nomes da cena 

da arte urbana como Coletiva Muda, Toz, Akuma, Acme, Marcio SWK, Marcelo Ment, entre 

João De Lery. A ideia por trás do projeto é incentivar o desenvolvimento e a utilização do espaço 

público, estimular um maior cuidado/conservação, além de promover a mudança de 

comportamento do morador para que ele se sinta responsável por sua comunidade. Foi lindo 

ver  a interação entre os artistas e moradores  que por meio da troca de histórias e 

experiênciasinspiraram as intervenções cheias de cor. Depois de seis meses de intensa interação 

com a comunidade, o Galeria Urbana Cerro Corá foi entregue num dia de muita emoção com 

presenças ilustres. 

Junto com mais de 150 voluntários, entre jovens e crianças, o lugar foi ocupado e transformado 

Parabéns pra nossa cidade que precisa, merece e agradece todo o amor e cuidado! 

Se quiser conhecer mais de perto algum dos nossos projetos, 
mande um e-mail para contato@moverio.org. 

Só assim é que podemos continuar a mover o Rio! 

 Dia 16 de março foi 

dia de festa no Vida Real, 

comemorando seus 11 anos 

de vida. O Move Rio esteve 

presente na celebração e foi 

homenageado pelo Instituto 

pelo apoio que temos prestado 

ao longo desses anos. Muito 

orgulho de ver esse projeto 

missão de transformar vidas. 

O Secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, 

cumprimenta os artistas que participaram do Galeria Urbana

Inauguração do novo canteiro na Praça do Garimpo.


