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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 abril, maio e junho de 2015.

Rio Eu Amo Eu Cuido

 Na semana do dia 25 a 29 de maio o 

Cantinho Feliz promoveu a Semana Mundial 

do Brincar, mobilização com o intuito de 

alertar para a importância do brincar como 

parte da essência da infância e como 

promotor do desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social das crianças. Brincadeiras 

foram desenvolvidas com os alunos, os pais e 

responsáveis matriculados no Cantinho. 

Espaço Educacional Cantinho Feliz

 Instituto Vida Real

 No dia 20 de junho, o Instituto Vida Real organizou uma visita ao lixão de 

Gramacho. A ação social do Instituto contou com a ida dos alunos e distribuição de 

200 cestas básicas para as famílias locais, além de roupas e brinquedos. O Move Rio 

também contribuiu com doações e itens para doze cestas básicas.

 Porque para o Vida Real transformar a vida dos próprios alunos ainda é pouco, e 

nós temos muito orgulho de ser parceiros e apoiadores desse projeto!

 O Galeria Urbana Cerro Corá é só sucesso e desde a inauguração no dia 20 de 

janeiro, pedidos de visita não param de chegar. 

- Estudantes de urbanismo da Barnard College, instituição �liada à Universidade 

norte-americana de Columbia, realizaram junto com a equipe do Rio Eu Amo Eu Cuido 

uma visita ao projeto, com direito a tour guiado por jovens da comunidade.  

Para saber mais sobre algum dos nossos projetos, 
escreva um e-mail para contato@moverio.org.

Você é fundamental para a continuação dessas iniciativas, 
vamos juntos continuar movendo o Rio! 

- O grupo francês iTele esteve no projeto para gravar uma matéria sobre o poder de 

transformação da arte de rua na cidade e fez questão de inserir o Galeria Urbana. 

Con�ra aqui a reportagem. http://bit.ly/1Jv9dtb

- Tivemos a honra de levar para conhecer as artes do Galeria Urbana a equipe do 

Bloomberg Associates em visita ao Rio. Foi um dia intenso de muita troca e 

conhecimento sobre impactos de projetos cuja premissa parte de revitalização da 

ambiência para atingir o comportamento de cidadãos. 

 Mais uma ação irreverente e criativa saiu do papel e ganhou, nesse caso, os ares: 

o INSTAPLANE. Feita pela agência África, o objetivo era impactar os banhistas em 

tempo real de que lugar de lixo é na lixeira a partir das faixas dos aviões que 

sobrevoam a orla.

Aperte o play e entenda como foi =)  https://vimeo.com/130567754

 O Rio Eu Amo Eu Cuido acredita que o espaço público é nosso, de todo carioca. 

No sábado, 27 de junho, a Praça Manet, em Del Castilho, foi prova disso. Revitalização 

e ocupação de um cantinho da nossa cidade com direito a várias atividades em 

conjunto para deixar esse lugar mais bonito, mais acolhedor e mais utilizado.

Porque a cidade que queremos depende da gente pra ser transformada! Obrigado a 

todos que ajudaram: MISSÃO CUMPRIDA!


