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Caros amigos e parceiros,
Con�ra abaixo nosso informativo sobre o que aconteceu no Move Rio e 

nos projetos apoiados durante o trimestre de outubro a dezembro. 
Aproveitamos para desejar boas festas e que 2016 venha com muitas 

renovações e engajamento para uma cidade melhor! 

 Fim de ano no Cantinho Feliz é 

sempre de alegria! Para comemorar o 

�m de mais um ciclo os alunos da 

pré-escola apresentaram para suas 

famílias no dia 9 de dezembro o teatro 

dos Saltimbancos e ARRASARAM! 

Espaço Educacional Cantinho Feliz

 Noticia boa a gente comemora e compartilha: através das aulas de reforço 

escolar fornecidas pelo Instituto, sete alunos do Vida Real passaram no processo 

seletivo do Santo Inácio e a partir do ano que vem começam a freqüentar as aulas 

noturnas fornecidas pelo colégio.  

O Rio Eu Amo Eu Cuido lançou no dia 22 de outubro, na Casa do Saber, um 

documentário homônimo sobre as ações realizadas pelo movimento. A exibição do 

�lme foi seguida de um debate sobre o papel do carioca na transformação da cidade, 

o que está sendo feito e o que se pode fazer. Participaram do bate-papo Washington 

Fajardo, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade; Marcus Faustini, 

escritor e fundador da Agência Redes para Juventude; Tatiana Leite, cofundadora do 

site Benfeitoria; e Ana Lycia Gayoso, coordenadora do Rio Eu Amo Eu Cuido.

Rio Eu Amo Eu Cuido

 Instituto Vida Real

Quer saber mais? Tudo bem! Então escreva um e-mail para 
contato@moverio.org. Você é fundamental para continuidade dessas 
iniciativas e atividades, vem com a gente nessa onda de mover o Rio! 

VI Leilão Move Rio

No 2 de dezembro aconteceu mais uma edição do tradicional leilão bene�cente Move 

Rio.  Esse ano o evento foi ainda mais especial: lugar novo, experiências gastronômicas 

deliciosas, bebidas para tornar a noite ainda mais divertida e, claro, música! Contamos 

ainda com a curadoria incrível da Vanda Klabin, que selecionou com carinho as artes 

doadas totalizando 30 obras, 28 artistas e 9 galerias. O resultado desse dia de alegria e 

solidariedade foi arrecadação recorde de R$ 103.972,97. O Move Rio agradece a todos 

que tornaram essa realização possível. 2016 promete! 

Con�ra mais fotos do leilão: http://on.fb.me/1Riytq4


