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Histórico e Estrutura 



 Um ano que fez história: dois mil e quinze ficará lembrado como um marco de 

grandes conquistas que alçaram verdadeiras realizações na nossa cidade. Enquanto um 

grupo comprometido com a missão de motivar pessoas e impulsionar projetos de valor 

para o Rio de Janeiro, o Move Rio foi incansável no cumprimento de seu propósito. 

 Certos de nossas limitações e com o entendimento de que pequenas mudanças 

representam a força motriz de grandes transformações, continuamos apostando nos 

projetos que apoiamos: abrindo portas, construindo pontes, ajudando na gestão e 

contribuindo financeiramente para sua sustentabilidade. Dentre as iniciativas - Espaço 

Educacional Cantinho Feliz, Instituto Vida Real, Ciclo de Palestras e Leilão Beneficente -, 

destacamos o movimento Rio Eu Amo Eu Cuido como um projeto de intensa dedicação no 

fazer cidade, que angariou reconhecimento internacional pela causa. 

 Não obstante o cenário de dificuldades sócio-econômicas que se arrasta no nosso 

país, o Move Rio reafirma o compromisso de lutar pela cultura e práticas de doação como 

ferramenta de transformação real na nossa sociedade. 

 Assim, o presente relatório pretende não só apresentar resultados, mas, 

principalmente, incentivar que cada vez mais você - parceiro, colaborador e amigo - se 

sinta responsável e co-autor de todas as mudanças e avanços que aconteceram nesse ano 

que passou. 

 O país, a cidade e a sociedade que queremos dependem do empenho de todos nós. 

Fica aqui uma parcela do que já foi feito. 

Aproveitem a leitura!

Mensagem

Equipe Move Rio.

Um abraço,



 Mover o Rio. Imbuídos dessa ideia, amigos começaram, no inicio de 2008, a se 

reunir para discutir problemas da cidade em torno das áreas de educação, segurança e 

cidadania, a fim de entender como poderiam formar e fomentar redes em prol de um Rio 

de Janeiro socialmente mais justo. A interdisciplinaridade presente nos membros reunidos 

acabou por virar a marca do que em outubro desse mesmo ano veio a se tornar 

formalmente o Move Rio: uma associação civil sem fins lucrativos. 

 Os encontros viraram palestras, braço que até hoje permanece nas atividades do 

grupo, com convidados atuantes no terceiro setor, setor público e em atividades com 

impactos sociais, no intuito de trocar informações e entender mais sobre a participação 

da recém-nascida ONG.  

 Com o objetivo traçado - de atuar como ponte entre projetos sociais e pessoas 

dispostas a contribuir -, o Move Rio partiu em busca de parcerias para realizar essa 

interlocução e promover transformações capazes de incrementar as atividades, impacto 

e alcance das instituições. 

 Nos anos seguintes, projetos da cidade passam a receber aporte financeiro do 

Move Rio, advindos de uma rede de contribuintes, além de ajuda em gestão e suporte para 

acelerar suas iniciativas sociais. 

 Pensado como um grupo dinâmico, flexível e versátil, o Move Rio, ao longo desses 

sete anos de existência, foi se (re)descobrindo e (re)criando práticas e procedimentos que 

não se fecham em si mesmos, tampouco se restringem a rigidez de padrões e formas, mas 

sim, que se moldam com as necessidades e cenários que vão se fazendo presentes na 

cidade.

Histórico e Estrutura



V
is

ão 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.

M
issão
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Movendo o Rio

 pessoas em média impactadas 
por campanhas e ações do 

Rio Eu Amo Eu Cuido

560.000

famílias impactadas

1.615

jovens atendidos no
 Instituto Vida Real

240

ações do movimento Rio Eu 
Amo Eu Cuido realizadas por 

diversos locais da cidade

6

encontros do Ciclo de Palestras 
com organizações do 

terceiro setor 

2

livro lançado sobre as atividades 
do Rio Eu Amo Eu Cuido 

1

crianças freqüentando aulas 
de arte no Dispensário

Santa Teresinha 

15

crianças assistidas no 
Cantinho Feliz

100

documentário premiado 
internacionalmente sobre o

 Rio Eu Amo Eu Cuido

1

nossos números em 2015



Ciclo de
Palestras

Iniciativas apoiadas em 2015



Neurocientistas mostram 
que a fase inicial da vida é a 

mais importante no 
desenvolvimento dos seres 
humanos. As chances das 

crianças que são 
estimuladas nesse período 

serem cidadãos 
comprometidos são muito 

maiores do que aquelas que 
não são.

Paula Baggio, 
diretora do IMDS 

”

“



O Move Rio é apoiador do Cantinho Feliz desde agosto 

de 2009, com aportes financeiros mensais que mantém 

uma das turmas da pré-escola, e ocupa um assento no 

conselho do Instituto Marquês de Salamanca. 

Com foco na primeira infância, o 

Cantinho Feliz funciona como um 

espaço de socialização e construção 

de saberes que ultrapassam os 

limites dos conteúdos pedagógicos. 

Fundado em 2003 e coordenado pelo 

Instituto Marquês de Salamanca 

(IMDS), a pré-escola, situada no 

bairro de Santa Teresa, atende 100 

crianças entre 2 e 6 anos em período 

integral. Pautado no entendimento 

de que os primeiros anos de 

formação infantil são cruciais para o 

desenvolvimento humano, o Espaço 

Educacional Cantinho Feliz oferece 

além de uma educação gratuita de 

excelência, o estímulo à reflexão 

crítica da criança, o encorajamento 

do aprendizado coletivo e o 

estímulo diário do papel da família e 

Espaço Educacional
Cantinho Feliz

o fortalecimento da mesma para a 

constituição plena de cada aluno. É 

importante ressaltar que o progresso 

de cada criança e de suas respectivas 

famílias é assistido mesmo após a 

formatura do aluno na pré-escola, 

com o acompanhamento por parte 

da coordenação pedagógica da 

continuação da vida escolar dos 

ex-alunos. 



R$ 50.706

Recursos destinados

Com foco na primeira infância, o 

Cantinho Feliz funciona como um 

espaço de socialização e construção 

de saberes que ultrapassam os 

limites dos conteúdos pedagógicos. 

Fundado em 2003 e coordenado pelo 

Instituto Marquês de Salamanca 

(IMDS), a pré-escola, situada no 

bairro de Santa Teresa, atende 100 

crianças entre 2 e 6 anos em período 

integral. Pautado no entendimento 

de que os primeiros anos de 

formação infantil são cruciais para o 

desenvolvimento humano, o Espaço 

Educacional Cantinho Feliz oferece 

além de uma educação gratuita de 

excelência, o estímulo à reflexão 

crítica da criança, o encorajamento 

do aprendizado coletivo e o 

estímulo diário do papel da família e 

o fortalecimento da mesma para a 

constituição plena de cada aluno. É 

importante ressaltar que o progresso 

de cada criança e de suas respectivas 

famílias é assistido mesmo após a 

formatura do aluno na pré-escola, 

com o acompanhamento por parte 

da coordenação pedagógica da 

continuação da vida escolar dos 

ex-alunos. 



Nesses 11 anos de instituto 
acho que temos feito um 

trabalho de excelência. Dos 
1.800 alunos que já 
passaram por aqui, 

perdemos 45 de alguma 
forma. Os outros todos estão 

estudando, se formando, 
trabalhando e constituindo 

suas famílias. Ou seja, o Vida 
Real foi e ainda é referência 

pra essas pessoas.
Sebastião Araújo, fundador e

presidente do Instituto Vida Real

”

“



Com foco na primeira infância, o 

Cantinho Feliz funciona como um 

espaço de socialização e construção 

de saberes que ultrapassam os 

limites dos conteúdos pedagógicos. 

Fundado em 2003 e coordenado pelo 

Instituto Marquês de Salamanca 

(IMDS), a pré-escola, situada no 

bairro de Santa Teresa, atende 100 

crianças entre 2 e 6 anos em período 

integral. Pautado no entendimento 

de que os primeiros anos de 

formação infantil são cruciais para o 

desenvolvimento humano, o Espaço 

Educacional Cantinho Feliz oferece 

além de uma educação gratuita de 

excelência, o estímulo à reflexão 

crítica da criança, o encorajamento 

do aprendizado coletivo e o 

estímulo diário do papel da família e 

O apoio do Move Rio é feito desde 2010 com 

aportes financeiros mensais que asseguram a 

manutenção das atividades do Instituto.  

Com um sonho se constrói um 

projeto de vida que vira o projeto de 

vida de várias pessoas de uma 

comunidade inteira. Essa é a história 

da criação do Instituto Vida Real que 

desde sua fundação em 2005 vem 

realizando a transformação na vida 

de diversos adolescentes do 

Complexo da Maré. O foco da 

organização é trabalhar com jovens 

entre 12 e 17 anos inseridos direta ou 

indiretamente em situações ilícitas, 

oferecendo uma oportunidade de 

resgate e reinserção numa dinâmica 

de ocupação com diversos tipos de 

atividades: reforço escolar, curso de 

preparação para escolas técnicas, 

roda de terapia comunitária, 

acompanhamento psicológico com 

Instituto Vida Real

o fortalecimento da mesma para a 

constituição plena de cada aluno. É 

importante ressaltar que o progresso 

de cada criança e de suas respectivas 

famílias é assistido mesmo após a 

formatura do aluno na pré-escola, 

com o acompanhamento por parte 

da coordenação pedagógica da 

continuação da vida escolar dos 

ex-alunos. 



Com foco na primeira infância, o 

Cantinho Feliz funciona como um 

espaço de socialização e construção 

de saberes que ultrapassam os 

limites dos conteúdos pedagógicos. 

Fundado em 2003 e coordenado pelo 

Instituto Marquês de Salamanca 

(IMDS), a pré-escola, situada no 

bairro de Santa Teresa, atende 100 

crianças entre 2 e 6 anos em período 

integral. Pautado no entendimento 

de que os primeiros anos de 

formação infantil são cruciais para o 

desenvolvimento humano, o Espaço 

Educacional Cantinho Feliz oferece 

além de uma educação gratuita de 

excelência, o estímulo à reflexão 

crítica da criança, o encorajamento 

do aprendizado coletivo e o 

estímulo diário do papel da família e 

o fortalecimento da mesma para a 

constituição plena de cada aluno. É 

importante ressaltar que o progresso 

de cada criança e de suas respectivas 

famílias é assistido mesmo após a 

formatura do aluno na pré-escola, 

com o acompanhamento por parte 

da coordenação pedagógica da 

continuação da vida escolar dos 

ex-alunos. 

Como umas das instituições 

escolhidas para integrar o livro 

“Multiplicadores Sociais: uma rede 

de gestão eficiente no terceiro 

setor”, o Move Rio precisou indicar 

outro projeto social de valor, com 

seriedade e causador impacto. O 

escolhido foi o Instituto Vida Real. A 

história do Tião, fundador do 

Instituto, que transformou um sonho 

de vida em realidade e assim 

transformou a vida de diversas 

pessoas, é umas das belas histórias 

que apoiamos. Trata-se de um 

projeto que consegue fazer muito 

com pouco. O Move Rio muito se 

orgulha de ter ajudado no seu 

crescimento e na diversificação de 

suas as atividades, incrementando o 

desenvolvimento social da Maré.

R$ 8.382

Recursos destinados

os jovens e suas famílias e diversas 

oficinas, como música, design 

gráfico, serigrafia e fotografia. No 

ano de 2015, o Instituto teve 240 

alunos inscritos divididos em três 

turnos: manhã, tarde e noite.  



Curiosidades Vida Real

Graças às aulas de reforço escolar do Instituto Vida Real, seis alunos – Juliana, Michael, Lucas, 

Douglas, Marlon e Janaína - passaram na prova de seleção, e em 2015 ganharam bolsas de estudo 

para cursar o ensino médio no turno da noite do Colégio Santo Inácio. Sua contribuição muda 

realidades! 

Vida Real e Santo Inácio

Primeiro emprego é algo para se comemorar, e no Instituto Vida Real a comemoração é elevada a 

oitava potência. Oito alunos começaram o ciclo de trabalho depois de ingressar nas atividades do 

Instituto, são eles: Camila, Mateus, Jéssica, Luan, Jonathan, Jonatan, Vermonth e Tamires. Sua 

contribuição traz oportunidades e gera renda! 

Vida Real e o mercado de trabalho

O ano de 2015 foi marcado por histórias que foram transformadas para sempre. Três jovens 

moradores do complexo da Maré deixaram as atividades que desempenhavam no tráfico de drogas 

local, começaram a freqüentar o Instituto Vida Real e retomaram seus estudos. Sua contribuição 

salva vidas! 

Vida Real e o resgate

No dia 26 de junho de 2015, o Instituto Vida Real organizou uma visita à comunidade que ainda 

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

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

contribuiu com essas doações. Sua contribuição impacta pessoas a abrirem os olhos pra ajudar 

outras ainda mais necessitadas. 

Vida Real e o Jardim Gramacho



É impressionante o potencial 
de cada criança para esse 

mundo de produção e criação 
quando são induzidas a soltar 

a criatividade. As aulas 
começaram sendo uma forma 

de introduzir um conteúdo 
que fosse além do que é 
aprendido na escola e 

acabaram se tornando um 
grande laboratório de 

processos criativos e é 
incrível ver o resultado disso 

em cada um dos alunos.

“

”
Maria Uchoa, diretora do Move Rio e voluntária das 

aulas de arte e cultura do Dispensário Santa Teresinha 



Honrando com o princípio da nossa 

missão de motivar pessoas e 

impulsionar projetos de valor para 

promover o desenvolvimento do Rio 

de Janeiro, o Move Rio passou a 

apoiar mais um projeto de educação. 

Situado na Gávea, o Dispensário 

Santa Terezinha, conta com 300 

alunos entre 1 e 11 anos, funcionando 

como creche para os menores e 

como um espaço de atividades 

complementares com aulas de 

esporte, atividades lúdicas e 

educativas, além do reforço escolar, 

para os mais velhos. O Move Rio 

passou a fornecer semanalmente, 

desde o começo de 2015, aulas de 

arte e cultura para os alunos de 9 a 11 

anos com o objetivo de introduzir 

um conteúdo fora da base curricular 

com uma abordagem dinâmica e de 

estímulo à reflexão.

Dispensário Santa 
Terezinha



Quando os cariocas deixarem 
de olhar para o outro lado ao 
verem uma coisa errada na 
frente deles, tudo mudará. 

Isso é uma missão diária de 
quem simpatiza com o Rio Eu 
Amo Eu Cuido: não desviar o 

olhar e convencer, a cada dia, 
uma nova pessoa a fazer o 
mesmo. Para você mudar 
uma cidade, não precisa 

mudar milhões de cariocas. 
Basta convencer a pessoa ao 
seu lado e motivá-la a fazer o 
mesmo. Por isso acredito no 
Rio Eu Amo Eu Cuido, é um 
movimento que encaminha 

pra essa transformação.

“

Juraj Vajda, eslovaco, carioca de coração 
e voluntário do Rio Eu Amo Eu Cuido. 

”



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. 

Rio Eu Amo Eu Cuido



Em 2015, o Rio Eu Amo Eu Cuido 

comemorou cinco anos de vida e 

alçou novos vôos: inaugurou uma 

galeria de arte a céu aberto, que 

resultou num outro entendimento 

para as próximas ações do 

movimento, com legado real de 

transformação e ressignificação de 

um espaço na cidade, atrelado ao 

empoderamento dos moradores que 

tiveram impacto direto com a 

entrega; lançou um documentário e 

um livro sobre as atividades desse 

projeto que entende a cidade como 

um sonho coletivo e que pode sim 

ser feita, diariamente, por cada um 

de seus cidadãos.



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

Fevereiro

Inauguração Galeria Urbana Cerro Corá

Campanha de Carnaval

Visita guiada para equipe do Bloomberg Associates 
ao Galeria Urbana Cerro Corá

Beleza que Educa na Praça do Garimpo, Benfica

Visita guiada para estudantes de Urbanismo da 
Barnard College ao Galeria Urbana Cerro Corá

Palestra Rio Eu Amo Eu Cuido para os alunos do 
ensino médio do Colégio Teresiano

Instaplane, em parceria com a agência África Rio 

Campanha “Dois tipos de Carioca”

Janeiro

Março

Maio

Junho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro
Campanha em parceria com Oficina de Criação da 
ESPM 

Parceria com a Wollner - 4ª edição camisa de 
ciclismo Rio Eu Amo Eu Cuido *

Ação “O que eu quero para o meu bairro”, em 
parceria com o Festival Arte Leblon (FAL)

Palestra “Rio Eu Amo Eu Cuido e a primeira 
Infância” para os professores e funcionários da 

pré-escola Batutinhas 

Palestra Rio Eu Amo Eu Cuido na Semana de 
Sustentabilidade da Universidade Estácio de Sá, 

unidade Nova América

Palestra Rio Eu Amo Eu Cuido na Semana de 
Arquitetura e Urbanismo Universidade Estácio de 

Sá, unidade Barra

Exibição do documentário Rio Eu Amo Eu Cuido 
para os moradores do Cerro Corá 

Lançamento do Livro Rio Eu Amo Eu Cuido na 
Livraria Argumento

Lançamento oficial do documentário 
Rio Eu Amo Eu Cuido na Casa do Saber

Seleção e exibição do documentário Rio Eu Amo Eu 
Cuido no Festival Internacional de Filmes de Cabo 

Verde 

Ação “Se essa praça falasse” na Praça Tiradentes, 
em parceria com o Centro Carioca de Design 

Como umas das instituições 

escolhidas para integrar o livro 

“Multiplicadores Sociais: uma rede 

de gestão eficiente no terceiro 

setor”, o Move Rio precisou indicar 

outro projeto social de valor, com 

seriedade e causador impacto. O 

escolhido foi o Instituto Vida Real. A 

história do Tião, fundador do 

Instituto, que transformou um sonho 

de vida em realidade e assim 

transformou a vida de diversas 

pessoas, é umas das belas histórias 

que apoiamos. Trata-se de um 

projeto que consegue fazer muito 

com pouco. O Move Rio muito se 

orgulha de ter ajudado no seu 

crescimento e na diversificação de 

suas as atividades, incrementando o 

desenvolvimento social da Maré.

Linha do Tempo 2015

Pré-produção das ações** do ISS 2015 a serem 
realizadas em 2016

**Visitas técnicas, reunião de engajamento e convocaçào de voluntários e identificação de parceiros.



Era uma vez a rua principal de uma 

favela no Cosme Velho que 

recebeu um mutirão de cor e arte 

nos muros e nas fachadas das 

casas dos moradores, e dessa 

intervenção surgiu uma grande 

galeria de arte urbana a céu 

aberto, transformando não só a 

imagem de cada casa e muro, mas 

principalmente o comportamento 

da comunidade, impactando no 

comércio local, revitalizando uma 

quadra de esportes e, sobretudo, 

elevando a auto-estima da 

comunidade toda. O Rio Eu Amo 

Eu Cuido tem orgulho de ter sido 

o catalizador desse projeto 

incrível que rendeu frutos e 

deixou um legado para cidade de 

26 obras de arte por diferentes 

artistas e coletivos que podem ser 

apreciadas por qualquer pessoa, 

bastando subir pro Cerro Corá!

Janeiro

Inauguração Galeria
Urbana Cerro Corá



450 anos do Rio a gente 

comemorou com direito a 

celebração e presente! O Rio Eu 

Amo Eu Cuido realizou um Beleza 

Que Educa – ação que promove a 

revitalização e ocupação lúdica de 

praças e canteiros – na Praça do 

Garimpo, em Benfica. A ação 

entrou no calendário oficial da 

cidade (8 de março, final de 

semana classificado como o da 

gentileza) e contou com ajuda de 

voluntários para um plantio de 

flores, intervenções com graffite 

de Airá Ocrespo e Márcio SWK e 

outras atividades.

Março

Beleza que Educa na
Praça do Garimpo, Benfica



Rio Eu Amo Eu Cuido avisou “pelo 

céu” e pelas redes sociais para que 

as pessoas não deixassem seu lixo 

na praia. Criada pela agência 

África, ação Instaplane utilizou as 

tradicionais faixas de propaganda 

dos aviões da orla e as redes 

sociais para falar com o público 

em tempo real. 

Maio

Instaplane, em parceria
com a agência África Rio 



 A 5ª edição do Beleza Que Educa 

rolou em Del Castilho, na Praça 

Manet, em comemoração ao mês 

do meio ambiente ( junho). Flores 

plantadas por voluntários, 

brinquedos consertados, paredes 

graffitadas por jovens e uma praça 

a mais revitalizada na cidade com 

direito a banda, jogo de tabuleiro 

gigante e uma grande festa pra 

celebrar essa entrega!

Junho

Beleza que Educa na Praça
Manet, Del Castilho, parceria

com o NorteShopping  



450 anos do Rio a gente 

comemorou com direito a 

celebração e presente! O Rio Eu 

Amo Eu Cuido realizou um Beleza 

Que Educa – ação que promove a 

revitalização e ocupação lúdica de 

praças e canteiros – na Praça do 

Garimpo, em Benfica. A ação 

entrou no calendário oficial da 

cidade (8 de março, final de 

semana classificado como o da 

gentileza) e contou com ajuda de 

voluntários para um plantio de 

flores, intervenções com graffite 

de Airá Ocrespo e Márcio SWK e 

outras atividades.

Você sabia que o Leblon fez 96 

anos? Para comemorar esse quase 

centenário rolou o Festival de 

Arte do bairro e o Rio Eu Amo Eu 

Cuido aderiu! De presente, o 

movimento e a FAL adesivaram os 

tapumes das obras do metrô 

diferentes locais para que a galera 

deixasse por escrito o que 

desejava pro aniversariante. 

Julho

Ação “O que eu quero 
para o meu bairro”, em 
parceria com o Festival 

Arte Leblon (FAL)



 A 5ª edição do Beleza Que Educa 

rolou em Del Castilho, na Praça 

Manet, em comemoração ao mês 

do meio ambiente ( junho). Flores 

plantadas por voluntários, 

brinquedos consertados, paredes 

graffitadas por jovens e uma praça 

a mais revitalizada na cidade com 

direito a banda, jogo de tabuleiro 

gigante e uma grande festa pra 

celebrar essa entrega!

Regada a aplausos, pipoca, euforia 

e felicidade, a exibição em 

primeira mão do documentário do 

Rio Eu Amo Eu Cuido aconteceu 

no Cerro Corá e não poderia ter 

sido mais emocionante. Um dia 

que entrou para a história do 

movimento e também para os 

moradores da comunidade. 

Setembro

Exibição do 
documentário Rio Eu 
Amo Eu Cuido para os 

moradores do Cerro Corá



O primeiro livro a gente costuma 

não esquecer e se tem um 

lançamento recheado de 

entusiastas e amantes da cidade, é 

mesmo impossível. Um copilado 

de cinco anos de história do 

movimento com fotos e 

depoimentos de voluntários, além 

de entrevistas com cinco cariocas 

de diferentes partes do Rio que 

desempenham seus papéis na 

construção diária da nossa cidade 

compõem esse livro colorido 

cheio de dedicação e cuidado. 

Setembro

Lançamento do Livro 
Rio Eu Amo Eu Cuido na 

Livraria Argumento



O lançamento oficial do 

documentário do movimento Rio Eu 

Amo Eu Cuido foi seguido de um 

debate para estimular uma reflexão 

não apenas sobre a cidade, mas 

também sobre o papel do carioca na 

transformação do Rio, o que está 

sendo feito e o que ainda é 

necessário fazer. Os convidados - 

Ana Lycia Gayoso - Gestora executiva 

do Rio Eu Amo Eu Cuido; Marcus 

Faustini - Escritor, documentarista e 

criador da Agência de Redes para a 

Juventude; Tati Leite - Co-fundadora 

da Benfeitoria; Washington Fajardo - 

Arquiteto e Urbanista | Presidente do 

Instituto Rio Patrimônio da 

Humanidade – conversaram sobre 

esse fazer cidade com diferentes 

perspectivas e abordagens 

concordando, no entanto, sobre a 

importância de se trabalhar para um 

Rio mais inclusivo, participativo e 

com diferentes centralidades. 

Outubro

Lançamento oficial
 do documentário 

Rio Eu Amo Eu Cuido 
na Casa do Saber



Oficina Se Essa Praça Falasse: 

Pensando que o espaço público é 

nosso e deve ser cuidado e 

ocupado por nós, se tivesse voz, o 

que você acha que ele falaria? 

Durante a Tiradentes Cultural de 

novembro, o Rio Eu Amo Eu Cuido 

realizou a oficina “Se Essa Praça 

Falasse” que fez placas através de 

frases sugeridas pelas pessoas.

Novembro

Ação “Se essa praça 
falasse” na Praça 

Tiradentes, em parceria 
com o Centro Carioca de 

Design 



92,9% Ações via Lei de Incentivo ISS

6,7% Outras ações Rio Eu Amo Eu Cuido 

0,4% Kits de doação para Rio Eu Amo Eu Cuido  

Origem
dos recursos 

84,3%  Lei de Incentivo ISS

3,7%  Kits de doação para Rio Eu Amo Eu Cuido

12%  Pessoas Física e Jurídica

R$ 344.314

Recursos arrecadados

Destino
dos recursos 

R$ 237.780

Destino dos recursos



Ciclo de
Palestras

O Ciclo de Palestras Move Rio 
é um espaço de 

conhecimento e trocas sobre 
temas pouco explorados nos 

eventos deste tipo mais 
recorrentes na cidade. Fico 
feliz toda vez que recebo o 
e-mail convite do próximo 

encontro.

Ana Carolina Fernandes frequentadora do 
Ciclo de Palestras Move Rio

“

”



O Ciclo de Palestras Move Rio tem 

início junto à própria história da 

organização em 2008. Pensado como 

um espaço de encontro para os 

membros fundadores aprenderem e 

trocarem informações com pessoas 

que trabalham com o terceiro setor, 

negócios de impacto social e 

iniciativas inovadoras no setor 

público, as palestras acabaram por se 

tornar prática recorrente e parte das 

atividades do Move Rio com 

convidados diversos e aberta 

gratuitamente ao público. 

Em 2015 foram realizados dois 

encontros no Ciclo de Palestras 

Move Rio: “Como trazer propósito e 

impacto a empresas com fins de 

lucro?” e “Rio Eu Amo Eu Cuido”.

Ciclo de Palestras
Move Rio

Ciclo de
Palestras



O encontro aconteceu com Daniel 
Izzo, fundador da Vox Capital, que 
contou sua história de 
transformação pessoal que resultou 
na formação de um fundo de 
investimentos em negócios com 
transformação social positiva.

O encontro aconteceu na Casa do 
Saber com o lançamento do 
documentário homônimo sobre as 
ações realizadas pelo movimento. A 
exibição do ¬filme 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, 
co-fundadora do site Benfeitoria; e 
Ana Lycia Gayoso, coordenadora do 
Rio Eu Amo Eu Cuido.

Rio Eu Amo Eu Cuido

Como trazer propósito 
e impacto a empresas 

com fins de lucro?

5 de agosto 

22 de outubro 



VI Leilão
Move Rio

O leilão do Move Rio já faz 
parte do calendário de 

eventos beneficentes da 
cidade. Nossa empreitada 

para angariar fundos para os 
projetos apoiados pelo Move 
Rio transformou-se em um 
evento muito bacana. Virou 

um grande encontro, 
descontraído, de pessoas que 
celebram a cidade e o ‘fazer o 

bem’, motivados pela 
relevância das nossas causas.

João Paulo Vasconcellos, conselheiro e 
membro fundador do Move Rio

“

”



No dia 2 de dezembro aconteceu 

mais uma edição – a sexta! – do 

tradicional leilão beneficente 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$ 116.850,00.

“O evento foi lindo e comovente e 

tenho que agradecer a toda equipe 

do Move Rio pela oportunidade de 

ter colaborado com essa bela causa” 

- Depoimento de Vanda Klabin, 

curadora de artes plásticas e 

curadora do VI Leilão Move Rio.

VI Leilão Move Rio



O Move Rio agradece, muito mesmo!, a todos 

que tornaram mais essa realização possível:

Às Galerias

Artpics • Galeria Leme • Galeria Marilia Razuk 

• Mercedes Viegas • Multiplo Espaço Arte • 

MUV Gallery • Nara Roesler • Portas Vilaseca 

Galeria • Room 8

Aos Artistas

Antonio Dias • Barbara Pereira • Bruno Feder 

• Carol Chediak • Daniel Murgel • Débora 

Bolsoni • Diego Tovar • Dj Papagaio • Felipe 

Cama • Felipe Brown • Gabriel Mello Franco • 

Klaus Mitteldorf • Jose Falk • Luana Fortes • 

Manuel Amado • Márcia Clayton • Maria 

Baigur • Marta Rocha • Mateu Velasco •  

Paulo Climachauska • Patricia Thompson • 

Pedro Peracio • Piti Tomé • René Machado • 

Vicente de Mello

Aos Apoios&Parcerias

Beefeater Gin • Bela Gil • Ben&Jerry • 

Bernardo Mantuano • Brauni  • Hotéis Marina 

• Jeffrey Beer • Lasai • Lov Sucos • Moldura 

Minuto • Palaphita Kitch  • Panoteria • Pouso 

Alto • Prado.co • Quinteto Nuclear • TT 

Burguer • Vanda Klabin • Venga •  Volta

Juntos mostramos mais uma vez que fazer o 

bem faz bem! =) 
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no Prado.co com curadoria Vanda Klabin

Bela Gil, Thomas Troisgrois e Vanda Klabin 
se unem por boa causa

Bela Gil, Thomas Troisgrois e Vanda Klabin 
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Nota Leilão Move Rio

Rua de comunidade no Rio de Janeiro vira 
galeria a céu aberto
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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.

 Para toda organização sem fins lucrativos, o aumento na receita é uma realidade a 

ser perseguida e celebrada. De igual modo, entretanto, se lamenta e se faz necessário uma 

reinvenção quando essa captação diminui. Para toda queda há de se levantar e se 

reestruturar e 2015 foi o ano de entender esse cenário e atuar para resolver tal limitação. 

Abaixo, relatamos toda movimentação financeira reflexo de um contexto de incertezas, 

junto com as doações materiais confiadas ao Move Rio e repassadas aos nossos projetos 

apoiados, além de outros que não estão dentro do nosso círculo mensal de contribuições, 

como também os serviços pro bono prestados à instituição. 

 Conforme demonstramos no relatório anual do ano anterior, em 2014 tivemos um 

salto grande de captação ancorado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS) 

cujos projetos incentivados representaram 70% da nossa arrecadação. No entanto, diante 

de um cenário de desaceleração econômica no nosso país em 2015, o Move Rio foi 

impactado diretamente com uma queda de 66% na arrecadação via lei de incentivo, 

representando 44% da arrecadação total deste ano. Ainda assim, é de se ressaltar o 

reflexo do momento econômico desafiador que o país atravessa e a retração por parte da 

prefeitura no valor disponível para as empresas alocarem em projetos incentivados. 

 A queda na arrecadação fez com que os custos administrativos saltassem de 22% 

em 2014 para 45% da captação em 2015. Deve-se a isso a estrutura consolidada e robusta, 

resultante do incremento financeiro do ano anterior, que contava com uma equipe de 

quatro profissionais. Mediante esse cenário de incertezas e retração, realizamos ajustes 

diminuindo dessa forma o quadro de funcionários e os custos das ações do movimento 

Rio Eu Amo Eu Cuido. 

 Entendendo que a atual conjuntura econômica é momentânea, acreditamos que 

não é necessário reduzir ainda mais a estrutura já enxuta e essencial para fazer mover a 

própria dinâmica da organização. 

Avaliação Financeira



Move Rio

8.382

50.706

81.515

Espaço Educacional Cantinho Feliz

Instituto Vida Real

5.000Dispensário Santa Terezinha

4.550Doações Sazonais para projetos diversos

12.877Leilão Move Rio

Rio Eu Amo Eu Cuido 237.780

892

15.984

Branding e Merchandising

Outras ações Rio Eu Amo Eu Cuido 

220.904Ações via Lei de Incentivo ISS

R$ 652.811

Total arrecadado

Rio Eu Amo Eu Cuido

Kits de doação para Rio Eu Amo Eu Cuido 12.659

41.418

290.237

344.314

Lei de Incentivo ISS

Pessoas Fisica e Jurídica

Move Rio

64.622

127.025

324.167

Contribuintes Mensais Pessoa Física

Campanhas de Arrecadação Sazonais

Leilão Move Rio 116.850

R$ 319.295

Investimento Social

307.131Despesas Administrativas e de Prospecção
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Doações de bens materiais 15.670*

1.200*

360*Camisas Retrô Fluminense para o Instituto Vida Real 

12.500*

Computador Macbook e PC para o Instituto Vida Real 

240*

Camisas Rio Eu Amo Eu Cuido para Onda Esportiva

870*

Garrafas d’água para Onda Esportiva

Livros e banners para IMDS 

500*R$Roupas e sapatos para o Instituto Vida Real

R$

R$

R$

R$

R$

*valores estimados de produtos confiados ao Move Rio para serem destinados aos projetos apoiados. 

R$

Doações de serviço pro bono

Beefeater Gin

Bela Gil 

Ben&Jerry

Bernardo Mantuano

Brauni 

Casa do Saber

África Rio

Digital Hefestos

Hotéis Marina

In Press Porter Novelli

Jeffrey Beer

Lov Sucos

Moldura Minuto 

Oficina de Criação ESPM

Panoteria 

Pouso Alto

Prado.co

Quinteto Nuclear 

TT Burguer

Vanda Klabin 

Venga

Lasai



Parceiros e Apoiadores
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