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Histórico e Estrutura 



 Dois mil e catorze foi um ano muito especial para o Move Rio. Com 

amadurecimento conseguimos alçar novos desafios junto com a determinação de manter 

as conquistas obtidas ao longo desses seis anos de vida. Acreditamos que cada um tem o 

poder de transformar o ambiente que o cerca e temos feito da nossa missão a motivação 

para cada vez mais atrair pessoas a participarem de iniciativas sociais de valor no Rio de 

Janeiro. 

 O relatório traz consigo o que foi feito no ano que passou: do forte e contínuo 

apoio aos projetos – Espaço Educacional Cantinho Feliz, Instituto Vida Real e Movimento 

Rio Eu Amo Eu Cuido -, aos encontros do nosso Ciclo de Palestras, passando pelo suporte 

preciso a uma nova organização – A Casa da Árvore –, até o nosso tradicional Leilão 

Beneficente.  

 É importante lembrar que conseguimos chegar onde estamos pelo carinho, 

confiança e comprometimento dos nossos parceiros e colaboradores, que contribuem 

para a permanência dessas atitudes de transformação na nossa cidade. 

 Apresentamos o resultado das atividades que o Move Rio consolidou e desejamos 

compartilhar a alegria dos frutos obtidos. 

 O Rio que queremos precisa ser movido e aqui está nossa contribuição. 

Boa leitura!

Mensagem

Equipe Move Rio.

Um abraço,
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 Ser a ponte entre pessoas que queiram ajudar e iniciativas sociais de valor que 

precisem de algum tipo de apoio, seja financeiro, em gestão ou comunicação. Com essa 

motivação surgia em agosto de 2008 o Move Rio. Constituído sob a forma de uma 

associação civil sem fins lucrativos e contando somente com trabalho voluntário dos seus 

membros fundadores, a organização vem desde então se fortalecendo e entendendo o seu 

papel na nossa sociedade.  Hoje, o Move Rio conta com uma equipe de gestão 

remunerada, e totalmente comprometida com a entidade.

 Desde sua origem, o Move Rio cultiva de maneira fiel e responsável os projetos 

que apoia por meio da manutenção de um diálogo aberto e direto com estas instituições, 

prestando apoio financeiro, troca de contatos profissionais e assistência jurídica. Além 

disso, promove encontros que estimulam o conhecimento de ações e práticas do terceiro 

setor e de políticas públicas pertinentes para uma sociedade mais justa. 

 O Move Rio sustenta ainda um amplo canal de comunicação com pessoas, 

associações, iniciativas, redes e entidades em geral compatíveis com seu propósito e 

atuação, o que permite a realização de um trabalho colaborativo em prol do Rio de 

Janeiro. Vale dizer que uma das características marcantes do Move Rio é a conjugação da 

capacidade profissional de cada um dos seus integrantes com a respectiva rede de 

relacionamento pessoal, a fim de potencializar a máquina que move essa cidade. 

Histórico e Estrutura
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Visão
Ser um grupo comprometido na aproximação e 
engajamento do indivíduo com projetos sociais de 
valor para o desenvolvimento do Rio de Janeiro.

Motivar as pessoas e impulsionar 
projetos de valor para promover o 

desenvolvimento do Rio de Janeiro.

Missão

5
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Equipe
Gestoras Executivas

Ana Lycia Gayoso

Maria Uchoa

Atendimento

Luiza Aguiar

Designer

Guilherme Wenzel

Conselho

Andre Marini

Daniel Oelsner

Eduardo Juaçaba

João Felipe Figueira de Mello

João Paulo Ferraz Vasconcellos

Patricia Yates Portella

Paulo Eduardo Marcondes Ferraz

Pedro André Sauer

Conselho Fiscal

Julio Maia Vidal

Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella

Raphael Martins Villela
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Movendo o Rio
nossos números em 2014
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1470 famílias impactadas

4 encontros do Ciclo de Palestras com organizações do terceiro setor 

19 ações do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido realizadas por diversos locais da cidade

980.000 pessoas em média impactadas por campanhas e ações do Rio Eu Amo Eu Cuido

20% de aumento de recursos repassados ao Cantinho Feliz em relação ao ano anterior

54% de aumento de recursos repassados ao Vida Real em relação ao ano anterior

100 crianças assistidas no Cantinho Feliz

200 jovens atendidos no Instituto Vida Real

120 pessoas presentes nos eventos do Ciclo de Palestras



Ciclo de
Palestras

8
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Iniciativas apoiadas
em 2014



O apoio do Move Rio à Pré-Escola Cantinho 
Feliz, ao longo de todos esses anos, tem sido 
fundamental para o IMDS. Um parceiro desse 
porte é, ainda, uma fonte de incentivo muito 
grande para que continuemos a realizar um 
trabalho de qualidade, capaz de impactar

cada vez mais famílias.
Paula Baggio, diretora

do IMDS 

”

“
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 O Espaço Educacional Cantinho Feliz é uma creche e pré-escola, voltada 

exclusivamente para as crianças das comunidades do entorno de Santa Teresa. Criada em 

2003 sob o aval do Instituto Marquês de Salamanca (IMDS), o Cantinho Feliz atende 100 

crianças entre dois e seis anos, em tempo integral. O principal foco é educação de 

excelência, incentivo à reflexão crítica das crianças, encorajamento do aprendizado 

coletivo e estímulo do papel da família no desenvolvimento de cada criança. 

 O apoio do Move Rio ao Cantinho Feliz começou em agosto de 2009 e, desde 

então, somos mantenedores de uma das turmas por meio de uma rede de colaboradores 

mensais. 

Espaço Educacional Cantinho Feliz

Fiel a nossa missão de motivar a 
participarem de iniciativas sociais 
de valor para o Rio, O Move Rio 
trouxe para perto mais um 
parceiro. Através da ponte feita 
pela nossa equipe, o Banco Modal 
conheceu o Cantinho Feliz e 
decidiram arrecadar internamente 
fundos para a construção de um 
parquinho com brinquedos para a 
pré-escola.

43

Fiel a nossa missão de impulsionar projetos de valor, o Move Rio trouxe para 
perto mais um parceiro. Através da ponte feita pela nossa equipe, o Banco 
Modal conheceu o Cantinho Feliz e decidiu arrecadar internamente fundos 

para a construção de um parquinho com brinquedos para a pré-escola.



 O Espaço Educacional Cantinho Feliz é uma creche e pré-escola, voltada 

exclusivamente para as crianças das comunidades do entorno de Santa Teresa. Criada em 

2003 sob o aval do Instituto Marquês de Salamanca (IMDS), o Cantinho Feliz atende 100 

crianças entre dois e seis anos, em tempo integral. O principal foco é educação de 

excelência, incentivo à reflexão crítica das crianças, encorajamento do aprendizado 

coletivo e estímulo do papel da família no desenvolvimento de cada criança. 

 O apoio do Move Rio ao Cantinho Feliz começou em agosto de 2009 e, desde 

então, somos mantenedores de uma das turmas por meio de uma rede de colaboradores 

mensais. 

Fiel a nossa missão de motivar a 
participarem de iniciativas sociais 
de valor para o Rio, O Move Rio 
trouxe para perto mais um 
parceiro. Através da ponte feita 
pela nossa equipe, o Banco Modal 
conheceu o Cantinho Feliz e 
decidiram arrecadar internamente 
fundos para a construção de um 
parquinho com brinquedos para a 
pré-escola.Pessoas Jurídicas

17%

R$ 99.701

Recursos destinados

Origem
dos recursos 

Destino
dos recursos 

65,7%
Manutenção da turma Pré II

Relatório Anual Move Rio 2014
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Pessoas Físicas
47%

36%
Leilão Move Rio

Manutenção do espaço
34,3%



O que a gente 
tem aqui na comunidade 

são pessoas que têm 
grandes sonhos sem 

esperança que eles sejam 
realizados, e o Vida Real 

veio exatamente para isso: 
transformar essas vidas

“

”
Sebastião Araújo, fundador e

presidente do Instituto Vida Real
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 O Instituto Vida Real foi criado em 2005, fruto de um sonho realizado de Sebastião 

Antonio de Araújo, líder comunitário e morador da favela da Maré. O principal objetivo é 

resgatar a dignidade de meninos e meninas, entre 12 e 17 anos que estão próximos a um 

ambiente de marginalidade e criminalidade. Localizado na Comunidade Nova Holanda, no 

Complexo da Maré, o Instituto conta com 200 jovens inscritos. 

 Através de seus projetos, o Vida Real busca despertar a autoestima dos jovens, 

oferecendo-lhes uma nova perspectiva de vida e oportunidades profissionais. As atividades 

desenvolvidas pelo Instituto variam de reforço escolar em matemática, português e 

literatura, preparação para cursos técnicos, computação gráfica, pintura, grafite, aulas de 

música e, ainda, oferece atendimento psicológico aos alunos e suas famílias. 

 O Move Rio passou a apoiar o Instituto Vida Real em 2010 por meio de colaborações 

mensais para a manutenção das atividades existentes e criação de novas.

Instituto Vida Real

Atividades realizadas com o apoio do Move Rio

Inauguração Brinquedoteca

O Instituto Vida Real inaugurou a “Brinquedoteca Lendo e Brincando na Maré” para as 
crianças da comunidade.

Exposição de fotografia

Mais de 40 alunos inscritos nas aulas de fotografia exibiram suas fotos na comunidade do 
Complexo da Maré. 

Parceria com a Piraquê

A Piraquê tornou-se a mais nova parceira do Instituto Vida Real, provendo mensalmente 
alimentos como massas, biscoitos e sucos.



Curso Pré-técnico

Por intermédio do Move Rio, o Instituto Vida Real conseguiu arrecadar um financiamento 
da rede Starbucks no valor de $10.000,00 para iniciar e desenvolver um curso preparatório 
para o ingresso dos jovens em escolas técnicas.

14

Relatório Anual Move Rio 2014

Leilão Move
Rio 2013

21%

R$ 48.411

Origem
dos recursos 

Destino
dos recursos 

56%
Curso Pré-técnico

Pessoas Jurídicas
52%

27%
Pessoas Físicas

Recursos destinados

Aulas de música
e fotografia

44%



   Não existe um saber pronto em relação a 
educação infantil, quando a gente pensa em 

criança não tem algo como um manual. O 
curso se propõe a criar um espaço onde você 

possa falar das suas experiências, as 
dificuldades, os êxitos, o que funciona nessa 

formação e ajudar as educadoras a se 
sentirem mais amparadas, por isso a gente 

chama de ‘cuidando de quem cuida’
Julia Milman, coordenadora

da Casa da Árvore 

”

“
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 Em 2014, o Move Rio firmou uma parceria com a ONG Casa da Árvore para apoiar 

financeiramente o projeto “Encontro de Formação para Profissionais de Creches: 

Cuidando de Quem Cuida”. 

 O projeto consistiu na sensibilização e formação de profissionais da educação 

infantil de comunidades do Rio, com o objetivo de contribuir para a qualificação do 

atendimento oferecido nas creches comunitárias às crianças e seus familiares,  

proporcionando as condições necessárias para o desenvolvimento saudável das crianças.

 A ideia é que a partir dos encontros mensais de formação com os profissionais  

qualifique-se o cuidado que é oferecido à primeira infância (de 0 a 6 anos), estimulando 

reflexões sobre a prática e instrumentalizando as equipes em seu trabalho cotidiano. 

Propõe-se ainda a aprofundar o conteúdo técnico relativo a temas pertinentes ao campo 

da educação infantil, levando em conta as experiências diversas daqueles que estão 

envolvidos com os cuidados da primeira infância, a partir da discussão de práticas 

efetivas e também da construção coletiva de soluções para os problemas mais frequentes. 

 A formação contou com seis encontros durante o segundo semestre de 2014, com 

os seguintes temas: “O cuidado como profissão: história da criança no Brasil e o papel do 

educador”; “Relação com os pais: uma parceria possível”; “A importância do brincar”; “A 

agressividade na infância”; “Sexualidade Infantil”; e, por último, “Desafios da educação 

inclusiva”.

Casa da Árvore
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Leilão Move Rio 2013
100%

R$ 15.000

Origem
dos recursos 

Destino
dos recursos 

100%
Projeto “Encontro de Formação para

Profissionais de Creches:
Cuidando de quem cuida”

Recursos destinados



“

”
Airá Ocrespo, gra�teiro curador dos

projetos “Arte na Faixa” e “Galeria Urbana”.

Se não temos moradores cidadãos, 
consequentemente temos milhões de problemas 
acontecendo ao mesmo tempo. Cada pessoa que 
não se sente dona cria problemas em escala. Eu 
acho que o “Rio Eu Amo Eu Cuido” é como uma 

etapa fundamental para a transformação da 
cidade que tem o poder de engajar mais gente e 

conseguir reverter essa situação. 
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 O Rio Eu Amo Eu Cuido nasceu pelo simples desejo de fazer do Rio uma cidade 

melhor, onde o comportamento das pessoas que vivem aqui fosse proporcional a beleza 

da cidade. Usando uma comunicação irreverente e mobilizando voluntários, o movimento 

promove ações – que têm foco na limpeza urbana, preservação do espaço público e 

comportamento no trânsito – com o objetivo de empoderar o carioca para que ele se 

aproprie de forma legítima e cuide da cidade com atitudes no seu dia dia. Desde sua 

fundação, em 2010, o Move Rio atua como gestor do movimento disponibilizando sua 

equipe para coordenar as ações e firmar parcerias. 

 O ano de 2014 foi um marco para o Rio Eu Amo Eu Cuido. Buscando se aproximar 

ainda mais do carioca e alcançar novos territórios da cidade, o movimento passou por um 

processo de reestruturação e reposicionamento com reflexo direto na sua identidade – 

com um novo visual – e atuação. A marca ganhou mais cores, ficou mais dinâmica e mais 

irreverente e as ações se espalharam por diversos locais das cinco zonas da cidade, 

deixando um legado comportamental com transformações significativas para o Rio.

Rio Eu Amo Eu Cuido
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* Produtos com renda revertida para o Rio Eu Amo Eu Cuido

Fevereiro

Limpeza simbólica monumento Estácio de Sá em 
parceria com o Instituto Rio 450 anos e Secretaria 
de Conservação

Presente para o Rio  / Homenagem a São Sebastião,  
em parceria com a Comlurb

Campanha São Sebastião, em parceria com o Venga! 

Campanha Herói Anônimo. De janeiro até dezembro

Ação e campanha contra Guimba de Cigarro, em 
parceria com a Ogilvy

Terceira edição camisa dryfit Nike & Rio Eu Amo Eu 
Cuido* 

Campanha “Todo mundo precisa de amor”, em 
parceria com a Binder 

Caça-Palavra Rio Eu Amo Eu Cuido, em parceria com 
a Shoot the Shit 

Campanha Mãe que Ama, Cuida

Janeiro

Março

Abril

Maio

Junho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Beleza que Educa Guadalupe, em parceria com a 
Secretaria de Conservação 

Parceria com a Wollner - 3ª edição camisa de 
ciclismo Rio Eu Amo Eu Cuido *

Campanha Copa do Mundo com Pequenos Gestos-  
junho e julho 

Arte na Faixa 2ª edição, em parceria com a Natura 

Galeria Urbana, de agosto a ser concluído em 
janeiro de 2015 

Gentileza gera Gentileza, em
parceria com o Rei do Mate 

Arte na Faixa 3ª edição, em parceria
com o Norte Shopping  

Piquenique lançamento nova marca Rio Eu Amo Eu 
Cuido, em parceria BTG Pactual, Bodytech e Estácio  

Palestra “Rio Eu Amo Eu Cuido: Transformando 
atitudes e ressignificando lugares”, Directions  

Place Branding: Lugares são marcas 

Torcida do Lixo, em parceria com o BTG Pactual, 
Bodytech e Estácio 

Enquadrados, em parceria BTG Pactual, Bodytech e 
Estácio 

Campanha Ícones do Rio, em parceria com a  DM9 
Rio - novembro e dezembro

LINHA DO
TEMPO



Limpeza do Monumento Estácio de Sá

Cariocas apaixonados e o movimento Rio Eu Amo Eu Cuido 

colocaram a mão na massa e fizeram uma limpeza simbólica 

do monumento Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo, que 

havia sido novamente pichado. (foto de fundo)

Ação São Sebastião

Para conscientizar e alertar os cariocas de maneira 

irreverente sobre a enorme quantidade de lixo "esquecido" 

nas praias da cidade, o Rio Eu Amo Eu Cuido em parceria 

com a Comlurb fizeram, no dia seguinte de São Sebastião, 

uma montanha de lixo gigante com o que foi deixado na 

praia de Copacabana durante o feriado. O dia amanheceu 

conforme a foto abaixo.

Janeiro



Abril

Campanha “Todo mundo precisa de amor”

Campanha em parceria com a agência Binder que exaltava o 

amor e o cuidado para com o patrimônio histórico da nossa 

cidade. A proposta era engajar o carioca na preservação do 

que é nosso e foi concebida após os atos de vandalismo 

contra estátuas e monumentos públicos.



Maio
Campanha Dia das Mães

Em homenagem ao Dia das Mães, o Rio Eu Amo Eu Cuido 

criou uma campanha para incentivar e estimular os pequenos 

gestos que fazem uma grande diferença para a cidade, como: 

criança jogando o lixo no local certo, plantando flores em 

canteiros degrados, recolhendo o coco do cachorro etc. O 

Movimento trouxe imagens de mães ensinando bons 

exemplos a seus filhos que foram divulgadas nas redes 

sociais através da hashtag #mãequeamacuida e 

#rioeuamoeucuido. 



Maio

Beleza que Educa

O Rio Eu Amo Eu Cuido convocou voluntários para 

colocarem a mão na massa em uma ação de apoio a 

Secretária de Conservação para inaugurar uma praça em 

Guadalupe, Zona Norte da cidade. Além do tradicional 

plantio de mudas, teve caça palavras gigante para que as 

pessoas encontrassem o que as fazem felizes e oficina de 

graffiti com os alunos da escola local. 



Arte na Faixa 2ª edição

Já imaginou vinte e duas faixas de pedestres 

pintadas em diferentes zonas da cidade por vários 

artistas de rua simultaneamente? Foi o que 

aconteceu em mais uma ação do Arte na Faixa, em 

parceria com a Natura, depois do sucesso da 

primeira edição no ano passado. O intuito é chamar 

atenção para o respeito da sinalização, tantas vezes 

ignorada por pedestres e motoristas. (foto ao fundo)

Ação Rei do Mate 

Durante sete dias, ao pedir “por favor” na compra de 

um mate puro ou com limão de 300ml, o carioca 

ganhava R$1,00 de desconto em 10 lojas do Rei do Mate 

espalhadas pela cidade. Essa foi uma parceria do Rio Eu 

Amo Eu Cuido e Rei do Mate para incentivar gestos de 

gentileza. (foto abaixo)

Agosto



Setembro

Arte na Faixa 3ª edição

Mais uma edição, dessa vez concentrada na Zona Norte da 

cidade, com 15 grafiteiros em 15 faixas de pedestres 

diferentes. A ação, em parceria com o Norte Shopping, 

aconteceu no dia 28 de setembro remetendo a Semana 

Nacional do Trânsito. 



Piquenique: lançamento da nova

marca Rio Eu Amo Eu Cuido 

O Rio Eu Amo Eu Cuido aproveitou o dia das crianças para 

lançar sua nova marca em um piquenique com diversas 

atividades lúdicas, realizado na Quinta da Boa Vista. Teve 

oficina de pintura, oficina de customização de camisas com 

os alunos da Universidade Estácio de Sá, aula de 

alongamento com profissionais da Academia BodyTech, 

doação de mudas para serem plantadas em diversos pontos 

da cidade e inclusive um jogo de tabuleiro de pequenos 

gestos. 

Outubro



Arte na Faixa 3ª edição

Mais uma edição, dessa vez concentrada na Zona Norte da 

cidade, com 15 grafiteiros em 15 faixas de pedestres 

diferentes. A ação, em parceria com o Norte Shopping, 

aconteceu no dia 28 de setembro remetendo a Semana 

Nacional do Trânsito. 

Enquadrados
O Rio Eu Amo Eu Cuido em parceria com a 

companhia de teatro Cia Enviesada criaram 

esquetes de humor para satirizar o “jeitinho 

carioca”. Foram 10 dias de encenações por 

diversas zonas da cidade, passando por 

Campo Grande, Barra, Largo do Machado, 

Aterro do Flamengo, Centro, Méier, 

Madureira e Bangú. 

Torcida do Lixo
Sempre de forma irreverente, o Rio Eu Amo Eu 

Cuido organizou uma torcida inteira para 

sensibilizar os cariocas sobre a importância de 

jogar o lixo no lugar certo. Por meio de uma 

arquibancada de sete metros de comprimento 

montada em sete pontos chaves da cidade, 

quarenta pessoas formaram a grande torcida 

para comemorar, aplaudir e cantar a cada 

gesto de lixo jogado no lixo. 

Novembro



Dezembro

Ícones do Rio

Em parceria com a agência DM9, o Rio Eu Amo Eu Cuido 

lançou um aplicativo gratuito e disponível para IOS e 

Android chamado “Ícones do Rio” com imagens de pontos 

turísticos e símbolos da cidade a serem compartilhadas por 

mensagens de texto, Facebook e Whatsapp. 



R$ 1.021.214,09
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Destino
dos recursos 

41%   Filmagens, produção e edição documentário via Lei de Incentivo ISS

9,60%  Coordenação

9,12%  Piquenique lançamento nova marca

15,83%  Galeria Urbana

7,71%  Torcida do Lixo

4,2%  Enquadrados

3,43%  Beleza que Educa

2,94%  Aplicativo Ícones do Rio

2,06%  Ação contra guimba de cigarro

2,5%  Branding e Merchandising

0,86%  Outras Ações

0,11%  Beleza que Educa em Guadalupe

0,069%  Ação São Sebastião - “Presente para o Rio”

Origem
dos recursos 

83,3%  Verbas para ações via Lei de Incentivo ISS

3,7%  Pessoas Físicas

3,5%  Kits de doação para Rio Eu Amo Eu Cuido

9,5%  Pessoas Jurídicas

Recursos destinados



Ciclo de
Palestras

   O interessante desses encontros é que 
proporciona um conhecimento sobre uma área 

pouco discutida, o desenvolvimento social e 
econômico e projetos que estão ligados a isso 

na cidade, além de uma troca significativa 
com pessoas de vários meios de atuação.

Fernanda Barroso, participante
do Ciclo de Palestras Move Rio

”

“
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 O Ciclo de Palestras nasceu da vontade e do interesse de aprender e trocar 

informações com gente que trabalha no terceiro setor e projetos sociais de valor. Os 

encontros acontecem no Espaço Amsterdam Sauer de forma descontraída para apresentar 

aos nossos amigos, parceiros e colaboradores, histórias e iniciativas que ajudam a 

transformar a nossa cidade.

 No ano de 2014, quatro palestras foram realizadas. A seguir, um pouco de cada 

uma delas.

Ciclo de Palestras

Finanças do Bem
Leonardo Letelier

 No dia 14 de maio, Leonardo 
Letelier, que possui 15 anos de 
experiência no ramo, falou um 
pouco sobre negócios, finanças e 
terceiro setor. Leonardo trouxe o 
conceito de empréstimo social para 
o Brasil fundando a SITAWI, uma 
organização sem fins lucrativos 
criada com o objetivo de trazer 
maior volume de recursos, 
diferentes tipos de capital e mais 
eficiência no seu uso e alocação 
para transformar vidas. 
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 No dia 15 de julho, a palestra 
foi com Eduarda La Rocque, doutora 
em Economia pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-Rio), 
ex-Secretária Municipal de Fazenda 
da Cidade e atual Presidente do 
Instituto Pereira Passos (IPP). Eduarda 
apresentou os principais desafios 
para o desenvolvimento econômico 
inclusivo das áreas pacíficas, bem 
como a metodologia da UPP-Social 
para gestão de demandas e oferta de 
serviços públicos nestas áreas. 

 No dia 17 de setembro, quem 
palestrou foi Ricardo Calçado, 
fundador da organização sem fins 
lucrativos Onda Solidária, que visa 
desenvolver trabalhos sociais e unir 
pessoas de diversos países em prol 
de iniciativas solidárias. Ricardo 
apresentou seus projetos e falou 
sobre a importância do esporte e o 
poder de transformação da educação 
na vida de crianças e jovens.  



Relatório Anual Move Rio 2014

34

No dia 17 de dezembro, aconteceu o 
último encontro do ano com a 
organização sem fins lucrativos Casa 
da Árvore, projeto social que 
recebeu o apoio financeiro do Move 
Rio em 2014. A ideia foi apresentar 
um fechamento dos seis encontros 
que aconteceram desde julho 
através do projeto “Encontro de 
Formação para profissionais de 
creche: Cuidando de quem cuida”. 

Casa da Árvore



V Leilão
Move Rio

Pra mim foi um grande 
prazer participar do 
leilão e motivo de 

imensa satisfação saber 
que pude ajudar com a 

minha arte pessoas
que precisam.

Rafael Inácio,
um dos artistas que cedeu

sua obra para o leilão. 

”

“
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 Pelo quinto ano consecutivo o Move Rio promoveu, no dia 02 de dezembro, seu 

leilão beneficente a fim de angariar recursos para seus projetos de 2015. O evento contou 

com a participação das principais galerias de arte e artistas da cidade que doaram suas 

peças para arremate. Além disso, a noite contou com uma deliciosa experiência 

gastronômica e um animado jazz.  

 No ano de 2014, 02 de dezembro também foi o #DiaDeDoar, campanha apoiada 

pelo Move Rio. O #DiaDeDoar é um chamado à ação para celebrar e encorajar doações 

para que juntas, mais pessoas trabalharem fazendo o bem em todos os cantos do mundo. 

Doações como roupas, alimentos, brinquedos e afins foram arrecadados para nossas 

instituições parceiras!

 O Move Rio agradece e parabeniza a todos pelo sucesso! Sem a presença de vocês 

não teria sido possível essa conquista.

V Leilão Move Rio

Especial agradecimento

 Às GALERIAS que gentilmente e cheias de carinho doaram obras para o leilão: 

Portas VilaSeca, Luciana Caravello, Mercedes Viegas, Nara Roesler, Galeria MUV, Galeria 

Tempo, Marília Razuk e Geração Alpha;

 Aos artistas que doaram suas fotografias para o leilão: Felipe Brown, Manuel 

Amado, Otavio Serra, Patricia Thompson, Carolina Mascarenhas, Rafael Inácio, Miguel 

Mello, Luiz Fernando Leite, Vicente de Mello, Paulo Climachauska e Pedro Perácio;

 Aos chefs THOMAS TROISGROS e RAFA COSTA E SILVA que proporcionaram uma 

deliciosa experiência gastronômica;

 Aos parceiros da POUSO ALTO, VENGA e BRAUNIE por tornar a noite ainda mais 

gostosa!;

 Aos amigos do QUINTETO NUCLEAR por mais um show incrível!;

 À JACK MARINI e à Vezes Três Produções pela ajuda e a carinhosa disposição de 

sempre;

 À BRUNO CARVALHO (Captei!) e BERNARDO MANTUANO (Mov Produções) pelo 

acompanhamento e registro de cada momento;

 Às nossas amigas e maravilhosas assessoras RENATA JORDÃO e OLIVIA 

MENDONÇA que não medem esforços para divulgar a nossa causa;

 E por último, mas não menos importante, ao PALAPHITA KITCH e nosso amigo 

querido MARIO MALUCO por mais uma vez tornar essa noite inesquecível!



 Às GALERIAS que gentilmente e cheias de carinho doaram obras para o leilão: 

Portas VilaSeca, Luciana Caravello, Mercedes Viegas, Nara Roesler, Galeria MUV, Galeria 

Tempo, Marília Razuk e Geração Alpha;

 Aos artistas que doaram suas fotografias para o leilão: Felipe Brown, Manuel 

Amado, Otavio Serra, Patricia Thompson, Carolina Mascarenhas, Rafael Inácio, Miguel 

Mello, Luiz Fernando Leite, Vicente de Mello, Paulo Climachauska e Pedro Perácio;

 Aos chefs THOMAS TROISGROS e RAFA COSTA E SILVA que proporcionaram uma 

deliciosa experiência gastronômica;

 Aos parceiros da POUSO ALTO, VENGA e BRAUNIE por tornar a noite ainda mais 

gostosa!;

 Aos amigos do QUINTETO NUCLEAR por mais um show incrível!;

 À JACK MARINI e à Vezes Três Produções pela ajuda e a carinhosa disposição de 

sempre;

 À BRUNO CARVALHO (Captei!) e BERNARDO MANTUANO (Mov Produções) pelo 

acompanhamento e registro de cada momento;

 Às nossas amigas e maravilhosas assessoras RENATA JORDÃO e OLIVIA 

MENDONÇA que não medem esforços para divulgar a nossa causa;

 E por último, mas não menos importante, ao PALAPHITA KITCH e nosso amigo 

querido MARIO MALUCO por mais uma vez tornar essa noite inesquecível!
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O Leilão Move Rio 2014 foi organizado com a menor 
verba desde a primeira edição, sendo gastos R$ 12.396,85

R$ 100.751

Arrecadacao totalçã



Por que somos tão limpinhos em casa e tão 
porquinhos fora dela?

Rio de Janeiro só perde para Tóquio e 
Istambul em pior trânsito 

Gasto público do lixo 

Suspeita de pichar estátua de Drummond 
se apresenta na delegacia

Comlurb retira 40 toneladas de lixo das 
areias da Praia de Copacabana

Carioca deixa montanha de lixo na praia de 
Copacabana no feriado de São Sebastião 

Banhistas deixaram 40 toneladas de lixo 
nas areias de Copa

"O dia após o dia do Padroeiro" 

Sol, praia e montanha (de lixo) 

Comlurb recolhe montanha de 40 toneladas 
de lixo em Copa 

Xô, porcalhões!

Montanha de detritos 

Redução já chega a 58% 

Comlurb expõe lixo largado na praia de 
Copacabana no feriado

Blog IADB

Portal Diário do RJ

Ancelmo Góis 

O Globo

Caderno Rio/O Globo 

Rádio CBN

Caderno Foco/ Metro-Rio 

Bom Dia Rio/ TV Globo 

Caderno Rio de Janeiro/O Dia 

Caderno Foco/ Metro-Rio 

Caderno Cidade/ Jornal Extra 

Meia Hora

Caderno Rio de Janeiro/O Dia 

Povo do Rio 

Janeiro

MATÉRIA
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Mídias e Publicações 2014
VEÍCULO



Comlurb expõe lixo coletado em 
Copacabana

Copacabana é campeã de lixo na areia: 
560 multas

Matéria sobre ação “Presente para o Rio” 

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Matéria sobre ação “Presente para o Rio” 

Matéria sobre ação “Presente para o Rio”

Nota parceria Venga! e Rio Eu 
Amo Eu Cuido 

Nota parceria Venga! e Rio Eu 
Amo Eu Cuido 

‘Carona solidária’ entra na moda 

Beldades invadem as praias para 
convencer banhistas a não jogar guimbas 
na areia

Caderno Rio/Jornal do Commercio

Caderno Rio/Destak 

Balanço Geral/Tv Record

SBT RIO

RJTV 1 Edicao/ TV Globo

Repórter Rio/ TV Brasil

Bom Dia Rio/TV Globo

Jornal da Noite/ Band

RJ Noticias/ REDE TV

Jornal do Rio/ Band

Brasil Urgente Rio/ Band

RJTV 2 Edição/ TV Globo

Lu Lacerda

Ancelmo Góis/ Jornal 
O Globo

Jornal O Dia

Jornal Extra

Janeiro

Fevereiro

Agosto 39
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MATÉRIA VEÍCULO



Abril

Brasil Positive. A New Series Starts Today. 
Rio: I love, I care

Todo mundo precisa de amor 

Cinema e Pedagogia

“Muro da felicidade” propõe um Rio melhor

Natura investe em arte de rua no Rio

Faixas de pedestres serão grafitadas neste 
domingo: o motivo é nobre 

Nota sobra ação “Arte na Faixa”

Brincadeiras para todos os gostos

Rio Eu Amo Eu Cuido lança aplicativo de 
ícones para celular

Teclado à moda carioca

Chefs e galeristas reunidos em leilão no Rio

Estacionamento ao longo da Estrada da 
Prainha será proibido a partir do sábado

BETISE SPORTS WORLD

Jornal Metro 

Alcelmo Góis/ O Globo

Jornal Metro

Propmark

Gente Boa/ O Globo

Uol Notícias

Jornal Extra

Diário do Rio

Sei lá, Mil coisas. Revista o Globo

Glamurama

Jornal O Dia/ Rio

Maio

Julho

Agosto

Outubro

Novembro

Dezembro
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Mídias e Publicações 2014
Destaques

Gente Boa Gente Boa/O Globo

Glamurama Brasil Positive



Meia página no Jornal Metro
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O Dia

Matéria de capa no Jornal O Globo



 Tão importante quanto poder dizer que mantivemos e realizamos mais ações, é 

poder demonstrar em números o quanto foi arrecadado e investido. Abaixo, relatamos toda 

a nossa movimentação financeira em 2014, junto com as doações não materiais confiadas ao 

Move Rio e repassadas aos nossos projetos apoiados, além dos serviços pro bono prestados 

à organização. 

 Com uma estrutura física consolidada a partir de um escritório próprio, servindo 

exclusivamente ao Move Rio, e equipe dobrada – somos agora quatro colaboradores em 

tempo integral! -, conseguimos aumentar em 225% nossa arrecadação total em relação a 

2013, totalizando R$1.260.682,00. 

 Tal aumento é fruto da intensificação das nossas atividades e do reconhecimento ao 

trabalho do Move Rio, o que possibilitou maior apoio dos nossos parceiros. Conforme 

compromisso firmado em nosso Relatório Anual 2013, conseguimos aumentar o impacto 

social gerado e diluir custos administrativos. 

 Alguns aspectos merecem destaque em 2014: aumento anual de 20% nos valores 

totais repassados ao Espaço Educacional Cantinho Feliz; aumento anual de 54% nos valores 

totais repassados ao Instituto Vida Real.

 Cientes de que poderíamos ir mais longe, nos esforçamos para abrir novas frentes de 

apoio e conseguimos identificar alguns projetos capazes de gerar benefícios relevantes à 

sociedade. Exemplo disso é a parceria de seis meses com a organização não-governamental 

Casa da Árvore. Objeto de apresentação na página 15 deste relatório, doamos R$ 15.000,00 

para patrocinar o projeto “Cuidando de Quem Cuida”. 
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Avaliação Financeira
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 Outra vitória relevante foi nosso cadastramento – e de nossos projetos – para 

arrecadação de recursos via Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS) da Cidade do 

Rio de Janeiro. Logramos êxito em captar volume relevante de recursos – R$ 850.690,00 – 

usados pelo movimento Rio Eu Amo Eu Cuido para realizar intervenções significativas pela 

cidade ao longo do ano de 2014. Acreditamos que tais intervenções deixaram legado 

cultural e de comportamento para o Rio de Janeiro, como ilustrado nas páginas 18 a 30 deste 

relatório.

Arrecadação total

Kits de doação para Rio Eu Amo Eu Cuido

Leilão Move Rio

34.927

100.751

131.886

142.480R$

R$

R$

R$

R$

 R$ 1.260.682

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

850.690Lei de Incentivo ISS
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Move Rio

 48.411

 99.701

R$ 163.111

Espaço Educacional Cantinho Feliz

Instituto Vida Real

 15.000Casa da árvore

Rio Eu Amo Eu Cuido

68.231

80.752R$

 R$ 884.883

Piquenique Quinta da Boa Vista

Torcida do Lixo

37.203Enquadrados

140.058Galeria Urbana*

30.385Beleza que Educa*

365.000Filmagens + Produção e Edição

85.000Coordenação

611

22.202Branding e Merchandising

18.212

Ação São Sebastião

983

Ação contra guimba de cigarro

26.000

Beleza que Educa Guadalupe

Aplicativo Ícones do Rio

7.585Outras ações

809.290R$

R$

R$

R$

R$

Documentário Rio Eu Amo Eu Cuido (Lei de Incentivo ISS)

Organização do Leilão R$ 12.397

Despesas Administrativas e de Prospecção R$ 268.527

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ 1.060.391

Investimento Social

*Recursos captados em 2014, mas a realização das ações ocorreram, respectivamente, em janeiro e março de 2015.
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Doações materiais  R$ 3.867*

1.250*

560*Livros para o Vida Real

85*

Material de informática (torre de computador, teclado e monitores)

100*

Caixas de lápis de cor para o Vida Real

210*

Camisas Rio Eu Amo Eu Cuido para o Vida Real

Blusas Retrô Fluminense para Onda Solidária

162*Garrafas d’água para Onda Solidária

1.500*R$Roupas para o Cantinho Feliz e Vida Real

Doações de serviço pro bono

Amsterdam Sauer

DM9

Elemídia

Fetranspor

Inpress

JB FM

A Vera

Marina All Suites

Olgivy

Onbus

Rádio Cidade

Metro Rio

R$

R$

R$

R$

R$

R$

*Valores estimados
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Parceiros e Apoiadores


