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 Estamos de cara nova. Roupagem e maneira de apresentar 

o conteúdo, mas com os mesmos ideais e motivações para agir 

como catalisadores de transformações positivas para o Rio. 

Otimistas, acreditamos na capacidade de melhoria da cidade. E no 

carioca. Sempre. 

 Este ano, abandonamos o antigo modelo do Relatório 

Anual, que faz um apanhado dos projetos apoiados pelo Move 

Rio, para desnudar um pouco do dia a dia e do envolvimento de 

alguns dos agentes engajados com a ONG — sem os quais estes 

resultados não seriam possíveis. 

 Obrigada, colaboradores, pelo afinco e paixão colocados no 

último ano de trabalho. E também a você, doador, pela confiança. 

 A ideia de convidar protagonistas das ações desempenhadas 

em 2016 pelo Move teve o objetivo de aproximar quem faz de 

quem torna esse trabalho possível através de apoio e doações. 

Esperamos que gostem de conhecer mais dos bastidores do Move 

Rio.

 A maioria dos textos contidos neste informativo são relatos 

pessoais sobre a experiência de impactar vidas desconhecidas. E aí 

está a beleza do terceiro setor: fazer o bem sem olhar a quem. 

 Crianças, jovens, usuários do espaço público e cidadãos 

comuns foram os maiores beneficiados pelas ações do Move Rio 

em 2016. E que assim continue. 

 Seguimos precisando da sua ajuda para não deixar a peteca 

cair. Até breve. 

 Equipe Move Rio 

http://www.moverio.org
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Mensagem
por Ana Lycia Gayoso

A primeira vez que eu soube do Move Rio foi 
através de  uma palestra que a organização iria 
promover sobre um instituto que trabalhava 
com a política nacional de desarmamento. 
Na época, como estudante de Relações 
Internacionais, o tema terceiro setor me 
chamava a atenção e participei do encontro. 
Dois anos depois, já (recém) formada e vinda 
de uma experiência com uma organização 
não-governamental americana no interior 
de Moçambique, eu sentava para ter minha 
primeira entrevista de emprego de carteira 
assinada para o cargo de gestora do Move Rio. 
Eu tinha então 23 anos, estávamos em 2011 e 
de lá pra cá foram seis anos de conhecimento, 
crescimento e transformação minha e da 
instituição da qual fiquei à frente. 

Esqueça tudo que você imagina sobre o mundo 
das organizações não-governamentais – ou 
ONGs, como são conhecidas. Cada instituição 
tem uma formação, propósito e valores 
diferentes, uma forma de trabalhar única. 
Estar dentro desse meio é pensar diferente do 
que você está acostumado, de que você merece 
aquilo que batalhou para conquistar. O que 
está em questão é o dever, acima do interesse, 
e a batalha diária é fazer com que os outros 
entendam que existe uma causa pela qual a 
atenção dedicada vale a pena. 

Ter 23 anos e ser gestora de uma organização 
com um perfil jovem,  com a  missão conectar 
pessoas a  projetos já existentes, captar e 
repassar recursos, além de ajudar na gestão dos 
mesmos, era sem dúvida um desafio. O Move 
Rio propiciou um novo olhar meu para e sobre 
a cidade e seus desafios. Éramos da zona sul e 
queríamos poder, de alguma forma, contribuir 
com o desenvolvimento para além  da nossa 
bolha. A ideia sempre foi  trabalhar em rede 
para maior troca de conhecimento e exercício 
máximo das potências de cada um. Assim, 
éramos um grupo que ia descobrindo, todos os 
dias, novas formas de atuação, implementação 
de ideias e o que fazer para maximizar as 
doações recebidas. 

Se o questionamento do valor de uma 
instituição passa pelo tamanho que ela tem, 
desculpe-me, seu pensamento tem vícios. A 
lógica da quantidade versus qualidade não 
se aplica nesse meio. Têm ONGs que são 
mundialmente conhecidas e fazem um trabalho 
de excelência e existem aquelas que sendo 
pequenas e atuando numa única região fazem 
a diferença na vida de alguns com poder de 
reverberação para muitos. São nesses projetos 
de pequeno porte, capacidade de atuação 
local e enorme poder de transformação, que o 
Move Rio escolheu atuar e continua apoiando. 

http://www.moverio.org
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Mensagem
por Ana Lycia Gayoso

Acreditamos que a mudança na vida de um é 
capaz de impulsionar a mudança na vida de 
outros.

À  medida em que íamos crescendo, nossa 
causa ia ganhando mais corpo, adeptos e se 
tornando mais conhecida. O primeiro escritório, 
a primeira palestra dada, a outra gestora 
que ganhamos para elevar ainda mais nosso 
poder de atuação, o primeiro relatório anual, 
entre tantos outros, são marcos na história 
da instituição que marcam também a minha 
história. As conquistas nesse campo têm sabor 
de vitória em dobro, tamanha é a habilidade 
de fazer mais e melhor com pouco ou menos. A 
regra é se vira nos trinta e o prêmio —  pessoas e 
lugares sendo transformados —  , compensa.

Deixar a gestão do Move Rio depois de seis 
anos de lutas, grandes aprendizados, algumas 
perdas e crises — contornadas, é verdade —  
de modo algum significa não estar perto da 
causa. Ao contrário, dando um zoom out, nossa 
capacidade de enxergar os louros do trabalho 
só cresce e a vontade de continuar atuando 
também. Pelo Rio e para o Rio, para que a gente 
permaneça movendo e fazendo histórias. 

http://www.moverio.org
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Histórico e Estrutura

 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 
nove 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.

http://www.moverio.org
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Missão

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.

http://www.moverio.org
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Projetos Apoiados em 2016

Ciclo de
Palestras

http://www.moverio.org
http://www.rioeuamoeucuido.com.br
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Movendo o Rio: nossos números em 2016

500.000
 pessoas em média 

impactadas por 
campanhas e ações do 
Rio Eu Amo Eu Cuido

6
ações do movimento 

Rio Eu Amo Eu Cuido 
realizadas por diversos 

locais da cidade

30
crianças freqüentando 

aulas de arte no 
Dispensário

Santa Teresinha 

2.150
famílias impactadas

2
encontros do Ciclo de 

Palestras “A Preparação da 
cidade e o legado olímpico” 

por Roberto Ainbinder e 
Leonardo Maciel e “Novas 
Economias” por Gabriela 

Valente

100
crianças assistidas no 

Cantinho Feliz

240
jovens atendidos no
 Instituto Vida Real

1
DVD lançado sobre as 
atividades do Rio Eu 

Amo Eu Cuido 

10
encontros e palestras do 
Rio Eu Amo Eu Cuido 

feitos pela cidade
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A função da arte/1
Eduardo Galeano

Diego não conhecia o mar.

O pai, Santiago Kovadloff, levou-o 
para que descobrisse o mar.

Viajaram para o Sul.

Ele, o mar, estava do outro lado das 
dunas altas, esperando.

Quando o menino e o pai, enfim 
alcançaram aquelas alturas de 
areia, depois de muito caminhar, o 
mar estava na frente de seus olhos.

E foi tanta a imensidão do mar, e 
tanto o seu fulgor, que o menino 
ficou mudo de beleza.

E quando finalmente conseguiu 
falar, tremendo, gaguejando, pediu 
ao pai:

- Me ajuda a olhar!

http://www.moverio.org
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Segunda feira não tem imprevisto, não tem 
tempo ruim. Faça chuva ou faça sol, há dois 
anos, tenho um encontro marcado com 
aproximadamente 30 crianças, entre 9 e 11 
anos, divididas em duas turmas que sempre me 
recebem com sorrisos, abraços e “por quês”.  

Começamos assim: com um convite da Maria 
Uchoa do Move Rio para dividir com ela as 
aulas de arte do Educandário Santa Terezinha. 
Trabalho voluntário –  o que para mim já soa 
há algum tempo natural, não pela falta de 
remuneração, mas por implicar numa escolha 
e compromisso. Se é voluntário, é, sem dúvida, 
escolhido.

Aceitei o convite mais interessada em reforçar, 
para mim mesma, as minhas escolhas do que 

O Educandário Santa Terezinha e a minha 
vontade de estar lá toda semana 
por Carol Chediak

propriamente sabendo o que eu faria com 
aquelas crianças em sala de aula. 

Venho de uma trajetória nada linear – comecei 
estudando em uma escola rígida e tradicional 
do Rio de Janeiro, atravessei o Direito e a vida 
corporativa, mergulhei nas artes, encontrei o 
corpo como ferramenta e a respiração como 
janela da alma – e foi com essa bagagem, e mais 
alguns cacarecos que encontrei pelo caminho, 
que eu entrei nesta sala de aula.

Situado na Gávea, o Dispensário Santa Teresinha conta com 300 alunos. O Move Rio 

passou a fornecer semanalmente, desde o começo de 2015, aulas de arte e cultura 

para aproximadamente 30 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.  Carol Chediak , voluntária do Move Rio, nos conta sobre a sua experiência 

em atuar no terceiro setor e o impacto social e pessoal do trabalho realizado.

http://www.moverio.org
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Entrei, sem saber exatamente como, mas certa 
de que eu poderia ajudar aquelas crianças a 
olhar o mundo por outro ângulo.

Mas não tem sido bem assim. O melhor 
desse processo é jogar fora as certezas, dar 
menos importância para os conhecimentos 
acumulados (sem, contudo, desconsiderá-
los), e estar presente. Chegar, olhar nos olhos 
e escutar. Aprendi que, apesar de sedutor o 
caminho do ensino, eu não estou lá para ensiná-
las a olhar o mundo. O culto à visão nos faz, por 
vezes, perder a audição. Hoje eu estou lá para 
escutá-las. Eu as escuto para que, quem sabe, 
escutem a si mesmas. Os projetos desenvolvidos 
com as crianças partem da vontade do 
grupo, respeitando a singularidade 
de cada uma, estimulam 
criatividade, respeito pelo 
espaço, pelos colegas e 
por elas mesmas.

A parte final de cada aula é destinada a 
conversarmos sobre o que aconteceu naquele 
dia com cada um de nós, e como eles se sentem. 
Técnicas de relaxamento para crianças são 
também constantemente  apresentadas neste 
longo processo de autoconhecimento. Pode ser 
que tudo mude em breve. E se assim for, estará 
tudo bem, e eu conto para vocês numa próxima 
oportunidade.

O Educandário Santa Terezinha e a minha vontade de estar lá toda semana 
por Carol Chediak

http://www.moverio.org
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Vida Real: a esperança que não acaba.

O Instituto Vida Real foi criado em 2005, fruto de um sonho de Sebastião Antonio 

de Araújo, líder comunitário e morador da comunidade da Maré. Com o objetivo de 

resgatar a dignidade de meninos e meninas, entre 12 e 17 anos, inseridos na realidade 

do tráfico de drogas e da criminalidade, o Vida Real procura despertar a auto-estima 

dos jovens, oferecendo-lhes uma nova perspectiva pessoal e profissional.

Sebastião Antônio de Araújo, o Tião, acredita na 
educação como ferramenta de mudança e um 
direito de todos. Ele é referência na comunidade 
da Maré, uma área de risco social cada vez mais 
alto.

Tião já foi assaltante e traficante. Se reergueu, 
virou inspetor de colégio e há 13 anos fundou 
o Instituto Vida Real, uma ONG na Maré que 
atualmente promove atividades de reforço 
escolar e oficinas de música, design gráfico, 
pintura e fotografia chegando a atender 240 
jovens de 12 a 17 anos matriculados na rede 
pública de ensino.

O Instituto Vida Real também oferece apoio 
psicológico e preparação para escolas técnicas 
aos jovens que moram na comunidade da 
Maré, onde muitos se envolvem com drogas ou 
mesmo com o tráfico. O que Tião faz é oferecer 
uma oportunidade de resgate a essa juventude. 
Ao longo de sua existência, já passaram 3.200 
jovens pelo instituto.

O trabalho de Tião surte efeito: nos últimos 
três anos, seis alunos ganharam bolsas de 
estudo para cursar o ensino médio do Colégio 
Santo Inácio; oito alunos ingressaram no 
mercado de trabalho após passar por lá e 
três jovens abandonaram as atividades que 
desempenhavam no tráfico de drogas da Maré 
graças ao apoio do Vida Real.

Tiao lutou para que o ano de 2016, apesar 
da crise e das graves perdas de arrecadação, 
não afetasse o desempenho do instituto. A 
contribuição de diversos doadores foi essencial 
para que o Instituto continue de portas abertas, 
sendo uma referência e ponto de apoio para 
esses jovens da Maré.

http://www.moverio.org
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Cantinho Feliz: a nossa linda missão.
por Paula Baggio

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

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

Seu foco é a educação de excelência, baseada na reflexão crítica das crianças, no 

encorajamento do aprendizado coletivo e na autonomia. Paula é a coordenadora do 

IMDS, responsável pela administração do Cantinho Feliz.

O Cantinho Feliz existe desde 2003 sob o aval 
do Instituto Marquês de Salamanca (IMDS). 
Atende 100 crianças entre dois e seis anos, 
em tempo integral. O fundamental do Espaço 
Educacional é agregar não só educação e 
valores às crianças mas, sobretudo, estimular 
o papel da família no seu desenvolvimento — 
a família é chamada a colaborar na educação 
de seu próprio filho e a participar do projeto 
educacional, melhorando de forma permanente 
a vida das pessoas ali impactadas. 

 A aposta em educação desse segmento 
foi reforçada pela aprovação do texto final 
do Marco Legal da Primeira Infância, pelo 

Congresso Nacional, em Março. Com isso, o 
Brasil tornou-se o primeiro país da América 
Latina a reconhecer a importância da criança e 
a valorizar a primeira fase da vida.  

A Pré-Escola Cantinho Feliz faz parte de algo 
em que acreditamos: crianças preparadas para o 
processo de alfabetização e famílias com sólidos 
vínculos afetivo e de proteção junto aos seus 
filhos. A nossa aposta está relacionada com 
o que Nelson Mandela disse certa vez sobre 
a educação ser a arma mais poderosa para 
mudarmos o mundo. Para um mundo mais 
justo e com melhores oportunidades para as 
nossas crianças.

 

http://www.moverio.org
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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.

www.rioeuamoeucuido.com.br

http://www.moverio.org
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Rio Eu Amo Eu Cuido da Praça
Uma pergunta sempre ficou no ar, e sem resposta: por que 
todas as praças da cidade têm que ser iguais em estilo, cores 
e brinquedos? Para o movimento, a lógica seria a praça ser 
totalmente adequada às necessidades de seus frequentadores 
e moradores do entorno. Afinal, a praça não é do povo? Com 
essa ideia, o Rio Eu Amo Eu Cuido realizou durante um ano 
o processo de repensar a Praça do Teatro Ziembinsky, na 
Tijuca com a ajuda de parceiros, voluntários, moradores da 
região e frequentadores do local. O objetivo não era apenas 
dar nova cara, mas ressignificar o próprio entendimento de 
uso do espaço. O objetivo – ter uma Praça para ser usada por 
todos, do jeito que gostam e necessitam para seus momentos 
de lazer.

Rio Eu Amo Eu Cuido: ações realizadas em 2016.

Lixeira Parade
Com o lema “Agora que você reparou, jogue o lixo no lugar 
certo”, o movimento lançou uma exposição diferente. 
Inspirada no Cow Parade, o “Lixeira Parade” reuniu artistas 
da cena urbana que pintaram 50 papeleiras para chamar 
a atenção para um grande problema na cidade: o descarte 
incorreto do lixo.

Dia das Boas Ações
Visando alertar os cariocas sobre os lixos deixados na areia 
das praias, o Rio Eu Amo Eu Cuido fez uma ação em parceria 
com Atados durante o Dia das Boas Ações. A placa fazia uma 
sombra com a mensagem: “Sol, sombra e mar. Vai deixar o 
seu lixo estragar?”

http://www.moverio.org
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Ações realizadas: tudo o que aconteceu em 2016.

Jogo Limpo
Em parceria com a Comlurb, o movimento fez uma lixeira 
gigante instigando as pessoas a “votarem” com os seus lixos 
reciclados. Eram sempre enquetes de quem as pessoas 
achavam que iria ganhar os próximos jogos durante as 
Olimpíadas. O objetivo era fazer cariocas e turistas a jogarem 
o lixo no lugar certo e não no chão.

Palestras Rio Eu Amo Eu Cuido
Ao longo do ano, aconteceram várias palestras de 
engajamento do movimento para ajudar a espalhar a 
nossa mensagem e convidar todos a participarem das 
ações do movimento.

Exposição Problemão
Os pequenos lixos são um grande problema na nossa cidade, 
mas parece que nem todos veem dessa forma. Para mostrar 
que eles incomodam sim, o Rio Eu Amo Eu Cuido fez uma 
exposição com modelos gigantes de 4 dos pequenos lixos: 
chiclete, guimba de cigarro, copo de café e canudo, expostos 
em Bangu, Méier, Cinelândia e Leblon.

Lançamento DVD Rio Eu Amo Eu Cuido 2
O movimento fez um DVD com todas as ações que 
aconteceram ao longo do ano. A ideia é ter o registro das 
ações e poder mostrar nos lugares como forma de engajar 
e impactar as pessoas com a mensagem do Rio Eu Amo Eu 
Cuido.

http://www.moverio.org
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Novo site do Rio Eu Amo Eu Cuido: 
abrindo novos horizontes.
por Daniel Pereira

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 novo site do Rio Eu Amo Eu Cuido teve o 
objetivo de transformar o movimento em uma 
plataforma aberta para que todos os cariocas 
participem das ações de melhoria da nossa 
cidade.

Desde que o movimento foi criado em 2010, 
sempre nos preocupamos em permitir que 
mais pessoas, de diferentes regiões da cidade, 
pudessem participar e ser beneficiadas pelas 
ações de sensibilização e melhoria dos espaços 
públicos. Por mais que a nossa vontade de 
ajudar os mais diversos cantos da cidade fosse 
enorme, era muito difícil saber onde e o que era 
necessário fazer.

Ao mesmo tempo, os conceitos de crowdfunding 
e crowdsourcing vinham ganhando força no 
mundo e no Brasil, demonstrando que esses 
eram caminhos viáveis para que o Rio Eu Amo 
Eu Cuido finalmente permitisse uma maior 
participação e atuação dos cariocas de toda 
cidade.

A idéia era simples e objetiva: quer ajudar a 
cidade, seja seu bairro, sua praça ou o canteiro 
de plantas próximo de onde você mora? Então 
crie um projeto no site do REAEC, descreva-o 
em detalhes e com fotos do local, diga qual 
o valor necessário para executá-lo, chame os 
amigos e peça contribuição dos seus vizinhos.

   Faça acontecer!

Desta forma, empoderamos o cidadão carioca, 
deixando-o apto a fazer o bem pela cidade, 
dando ferramentas para divulgação e captação 
de recursos para melhoria do seu próprio 
entorno. O poder de revolução acontece 
individualmente, através das iniciativas de 
cada um de nós. Temos um longo caminho pela 
frente, mas o novo site, colaborativo, é um passo 
em direção às transformações que queremos ver 
tomando a cidade. 

http://www.moverio.org
http://www.rioeuamoeucuido.com.br
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Documentário Rio Eu Amo Eu Cuido:
a ambiência que influencia o comportamento.
por Eduardo Moura

Conheci de perto o trabalho do RIO EU AMO 
EU CUIDO como diretor do documentário  
homônimo em 2015. Durante as filmagens, 
tive a oportunidade de testemunhar, durante 
o processo, o pensamento simples e forte  por 
trás do movimento: de que pequenos hábitos 
cotidianos são capazes de mudar as pessoas e 
uma  comunidade. 

Foi emocionante observar a comunidade do 
Cerro Corá se transformar diante dos nossos 
olhos com o projeto Galeria Urbana. Pudemos 
ver e documentar os moradores, 
orgulhosos, tornando-se cidadãos 
mais capazes de valorizar a 
própria comunidade e 

cidade. Mais capazes de serem, eles mesmos, os 
agentes dessa ideia, com pequenos gestos que 
geram hábitos de civilidade transformadores.  

Eu acredito que as melhores ideias são as mais 
simples, e, para mim, o movimento REAEC é 
um exemplo disso. 

Que continuem assim: as boas ideias merecem 
vida longa —  e o Rio de Janeiro precisa disso, 
hoje e sempre.

Em 2016, o movimento Rio Eu Amo Eu Cuido foi finalista e recebeu uma menção honrosa  

no Sima Award na categoria Vídeo de Impacto. O Sima Award é um festival de premiação 

de filmes com impacto social, inspirando mudanças sociais pelo globo. Todos os anos, 

peças audiovisuais são selecionadas dentre mais de 140 países por se destacarem por 

histórias criativas que inspiraram consciência, compaixão e ação. Convidamos o diretor 

do documentário do Rio Eu Amo Eu Cuido, Eduardo Moura para compartilhar a sua 

experiência durante a filmagem e a vivência do que é ser  Rio Eu Amo Eu Cuido.

http://www.moverio.org
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Transformando a cidade através da arte.
por Airá Ocrespo

“Não sou útil onde não faço a diferença”. Essa 
máxima, de autor por mim desconhecido com 
a qual certa vez me deparei, inspira boa parte 
das escolhas que faço. Gosto de estar em meio 
a lugares e pessoas que me aceitem como eu 
sou, que permitam que eu dê o meu melhor e 
que compartilhem do mesmo propósito que eu: 
tornar o nosso meio ambiente um lugar melhor 
para se viver. 

Dentro do Rio Eu Amo Cuido, me senti acolhido 
em todos esses princípios. A cada projeto que 
realizamos, senti que estávamos mexendo com 
a cidade, como se ela fosse um organismo, um 
ser gigante em que estivéssemos fazendo um 
carinho. Esse carinho começa no ato de olhar 
para ela, contemplar e admirar sua beleza, 
dentre toda diversidade que ela abriga. E 
continua no momento de se envolver com os 
seus desacertos, fazendo o que é preciso, ou 

possível, para minimizá-los. E esse carinho 
aumenta ao termos alcançado uma realização 
importante para a cidade, impactando seus 
habitantes e criando referências para mais  
ações positivas em benefício da mesma. 

Das várias ações do REAEC que participei, 
preciso destacar a revitalização da praça do 
Teatro Ziembinsky, na Tijuca. Bem localizada, 
na saída do Metrô, charmosa, próxima de belas 
casas, estava há tempos abandonada e fora 
ocupada por pessoas marginalizadas, tendo até 
se tornado um local de risco para pedestres, 
devido à incidência de assaltos. Durante o 

No dia 20 de novembro, a Praça do Teatro Ziembinski foi “reinaugurada” com uma 

nova proposta de praça para a cidade, contando com novos e exclusivos mobiliários 

urbanos e um grande painel de arte. Aira Ocrespo, artista e participante desse 

processo nos fala um pouco mais sobre a transformação desse cantinho da cidade.
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processo de reconhecimento e preparação da 
praça, testemunhamos isso de perto. 

“Saber Cuidar” é o nome do mural que pintei 
na praça e idéia que inspirou a criação. Depois 
de ouvir alguns moradores em uma das visitas, 
desenvolvi o contexto da personagem, uma 
criança que alimenta os pássaros com letras no 
lugar de sementes, simbolizando o saber que 
é passado junto ao gesto de cuidado. Procurei 
transmitir nessa obra leveza e suavidade, 
sobretudo através de tons pasteis, mas também 
alegria e energia, com a predominância 
do amarelo e o movimento das aves. Era 
emocionante a quantidade de pessoas que 
passavam elogiando o mural em andamento, 
tirando fotos, apreciando o processo. 

O artista de rua tem um processo vagaroso de 
horas e horas de imersão na sua obra e, durante 
esse tempo, mantém contato direto trocando 

impressões com o seu público, que muitas vezes 
acompanha todas as etapas de construção da 
obra e passa a se sentir mais próximo dela. 

Quando a praça ficou pronta, tive certeza de 
que iria realizar sonhos: estava mais limpa e 
iluminada, renovada com brinquedos e mais 
bonita com o simbolismo do grafite ao fundo. 

O Teatro, apesar das paredes cinza chumbo, 
se tornou até um prédio mais alegre em meio 
ao colorido dos novos elementos que agora o 
acompanham. O espaço todo ganhou um ar 
mais aconchegante e familiar, ambientado 
para as crianças e isso se refletiu diretamente 
no público frequentador — que mudou e 
transformou uma área de risco em uma área de 
referência. Isso é o mais incrível e gratificante. 

A cidade do Rio precisa de ações de carinho pra 
poder reagir e voltar a ser maravilhosa como, 
em sua essência, é.

Transformando a cidade através da arte. por Airá Ocrespo
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Exposição Problemão:
um despertar para a mudança.
por Clécio Régis

Foi para mim, carioca de Bangu, muito 
gratificante ter sido convidado para participar 
desse projeto, construindo e instalando essas 
esculturas gigantes pela cidade. 

Elas representam lixos que são jogados todos os 
dias no chão por muitas pessoas de diferentes 
classes e formações. Isso vai além da falta de 
educação, mas também representa um descaso 
com a cidade.

Esse tipo de atitude mostra que o carioca tem 
muita dificuldade de perceber que o espaço 
público também é dele, uma extensão de suas 
casas. Isso prejudica a imagem da nossa Cidade 
Maravilhosa.

Achei muito criativa a ideia de fazer esses lixos 
em grande escala, pois chamam a atenção para 
o problema, mas não deixam de ser uma forma 
de arte, que nada mais é do que uma expressão 
da nossa cultura. E cultura é fundamental para 
a transformação de uma cidade.

Rio Eu Amo Eu Cuido expõe pela cidade pequenos lixos em tamanho gigante. O 

movimento quer chamar atenção para os vilões do dia-dia que muitos acreditam 

não causar problema. O carioca e cenógrafo Clécio Regis nos fala da importância do 

despertar para a mudança do carioca através da cultura.

Bangu

Leblon
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Uma guimba de cigarro sozinha no chão parece 
não incomodar muita gente. 

Agora multiplique essa guimba por uma 
grande quantidade, como aquelas encontradas 
nos redutos boêmios, enterradas nas areias 
das praias ou então presas entre as pedras 
portuguesas que estampam as ruas da cidade. 
Lembre também que a guimba nunca está 
sozinha, tem o canudinho do coco, o saco 
plástico que aparece voando entre os carros 
e ainda o chiclete que gruda no sapato do 
desavisado.

Para mostrar como pequenos lixos são na 
verdade um grande problema, o Rio Eu Amo 
Eu Cuido resolveu dar uma “forcinha” na 
visibilidade, expondo-os pela cidade como 
esculturas em tamanho gigante. Foram quatro 
instalações, de 4 metros de altura cada, fixadas 
em pontos específicos das zonas sul, norte e 
oeste e Centro. Com o mote “Incomoda, né?!”, 
o movimento quis mostrar a importância  do 
descarte irregular do lixo.

A ideia foi chamar atenção para algo que 
costuma ser minimizado na lista de problemas 
da cidade - o lixo. O Rio foi considerado a 
9a cidade mais suja do mundo aos olhos 
dos turistas, e essa posição não é motivo de 
orgulho para ninguém. Ainda mais quando essa 
“conquista” é fruto de ações da população.

O que fizemos foi aumentar em tamanho 
gigante algo que normalmente é invisível aos 
rotineiros olhos cariocas.

A limpeza urbana e o descarte de pequenos 
detritos são temas que o movimento quer 
discutir, com foco em transformar a atitude 
dos cidadãos. Sem apontar dedos, o Rio Eu 
Amo Eu Cuido aposta em ações irreverentes, 
que utilizam uma forma criativa e descontraída 
para passar a mensagem, e ajudar a combater o 
problema.

Exposição Problemão: um despertar para a mudança. por Clécio Ré

Méier

Cinelândia
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Na última década, testemunhamos o boom 
da gastronomia no Brasil, com suas cores, 
sabores, receitas e chefs que dominaram 
as ruas, os programas de TV, os perfis das 
redes sociais e também as conversas entre 
amigos. Mas a gastronomia pode ir muito 
além de proporcionar prazeres e experiências 
aos indivíduos – ela também pode ser usada 
como uma potente solução para problemas 
contemporâneos. 

A Gastromotiva iniciou suas 
atividades em São Paulo e hoje 
atua também no Rio de Janeiro, 
Curitiba, Cidade do México e Cidade 
do Cabo, na África do Sul. Por meio 
da educação, marca forte em seu 
DNA, já deu a mais de 3.200 jovens 
a oportunidade de formação em 
auxiliar de cozinha e empreendedor 
gastronômico com uma taxa 
de empregabilidade de 80%, 
encaminhando-os para restaurantes 
e para o mercado de hospitalidade 
que compõem a Rede Gastromotiva. 

Com atuação voltada para o resgate 
da dignidade, além de oferecer 

Gastronomia social: uma nova receita para o mundo
por Mariane Maciel

A Gastromotiva, fundada em 2006 pelo chef David Hertz,  acredita no poder da comida e 
da gastronomia como agentes de transformação social para pessoas que vivem em exclusão 
e vulnerabilidade. Através de diversas parcerias, o Gastromotiva já esteve presente 
anteriormente no Ciclo de Palestras, assim como o Move Rio e o movimento Rio Eu Amo 
Eu Cuido realizaram bate papos para os alunos do Gastromotiva. Em setembro de 2016, 
participamos de uma ação voluntária no Refettorio, atendendo 80 crianças de projetos 
sociais e abrigos da cidade. Reservamos o espaço abaixo para contar um pouco como vem 
evoluindo este projeto. 

oportunidade e bem-estar a quem precisa, 
a Gastromotiva responde aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, da ONU, cujas 
metas são o combate à fome, à má nutrição, ao 
desemprego e a todas as más consequências 
de nosso sistema alimentar desequilibrado, 
inclusive o desperdício de 1/3 de toda produção 
mundial de alimentos. Conectar os maiores 
chefs do mundo, as indústrias, as empresas e o 
setor público para buscar soluções inovadoras 
para esses problemas globais é o que chamamos  

           de Gastronomia Social.

Crédito das fotos:  
Angelo Dal Bó 
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Em parceria com o chef Massimo Bottura e a 
jornalista Ale Forbes, a Gastromotiva lançou 
em agosto de 2016, no Rio de Janeiro, o 
Refettorio Gastromotiva, grande legado das 
Olimpíadas para a cidade. Diariamente oferece 
comida, cultura e dignidade para convidados 
em vulnerabilidade social, principalmente 
em situação de rua, funcionando como um 
restaurante-escola onde chefs convidados e 
jovens talentos graduados na Gastromotiva 
cozinham com ingredientes em perfeito estado, 
resgatados do desperdício. É o HUB, a casa, da 
Gastronomia Social no Brasil.

Para indivíduos e organizações que desejam 
contribuir com a causa, há duas possibilidades 
muito interessantes:

Voluntariado – de segunda à sexta, às 
17h, é possível ser ‘garçon por um dia’. O 
agendamento pode ser feito no site www.
refettoriogastromotiva.org. 

Eventos no Refettorio Gastromotiva – somos 
um negócio social e para manter as atividades 
do espaço, realizamos eventos corporativos 
e familiares. No último ano, workshops, 
confraternizações, filmagens e outros tipos de 
eventos aconteceram no Refettorio. Além do 
espaço, oferecemos o serviço de restaurante 
e sua diversas variações como preparos em 
formato de buffet, menu empratado, finger 
foods, coquetel, café da manhã, inúmeros 
sabores de sorvete artesanal e menus 
customizados. Todos os cardápios contam com 
opções vegetarianas, veganas e com curadoria 
do Chef David Hertz. Peça um orçamento pelo 
email eventos@gastromotiva.org. 

 “Comer é um ato político”, disse Michael 
Pollan, jornalista americano que se dedica a 
escrever livros e artigos sobre o comida. Nós 
estamos fazendo parte dessa revolução pela 
alimentação e pela cozinha. Conheça mais o 
trabalho da Gastromotiva e junte-se a nós. 

Saiba mais: www.gastromotiva.org www.refettoriogastromotiva.org
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As cidades são as primeiras estruturas de 
representação democrática. São as primeiras 
estruturas culturais com que as pessoas se 
identificam. O primeiro tecido social tangível, 
onde as pessoas fixam acordos para conviver. 
Nas cidades nós vivemos e nas cidades nós 
sentimos.

As cidades são também um primeiro limite para 
os nossos afetos: nelas vivem nossos filhos, 
nossos amores, nossos amigos e nossos sonhos. 
Nelas reside nosso corpo, por isso nelas residirá 
nossa ação.

As cidades precisam ser hackeadas. Hackear é 
um vocábulo advindo da computação: significa 
procurar os limites de um código ou de um 
programa, para em que operar, gerando uma 
solução rápida, simples e efetiva.

Pessoas podem hackear cidades. Pessoas 
estão prontas para se unirem em prol de um 
propósito. Onde elas estão? Espalhadas entre as 
estruturas setoriais que as cidades suportam.

Elas estão no Primeiro Setor e nas Prefeituras 
que existem para salvaguardar o bem comum e 
têm como propósito permitir que seus cidadãos 
possam habitar juntos e em paz o mesmo 
território.

As pessoas que vão hackear as cidades estão 
também no Segundo setor, nas Empresas 
B, e em todas as empresas conscientes de 
seu impacto sobre as pessoas e a natureza e 
decididas a gerar um impacto que seja positivo.

As cidades, o impacto positivo e os afetos
Gabriela Valente, Rio+B

O Ciclo de Palestra trouxe o tema “Nova Economia: Negócios como força de 

transformação positiva”. Ao redor do mundo, cada vez mais empresas estão 

redefinindo o conceito de sucesso em seus negócios. O sucesso empresarial não 

é mais medido somente pelo lucro das empresas, mas também pelo impacto 

socioambiental positivo gerado por elas. Gabriela Valente, palestrante, nos conta um 

pouco mais sobre esse universo.
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Elas estão no Terceiro setor, atuando nas 
ONG’s, trazendo o olhar estrutural dos 
pequenos grupos excluídos dos processos.

Hoje, vim contar para vocês uma pequena 
história, de um grupo de pessoas apaixonadas 
por uma cidade, o Rio de Janeiro. Estas 
pessoas, espalhadas entre o primeiro, segundo 
e terceiro setor se uniram para provocar 
a iniciativa privada a avaliar seu impacto 
socioambiental. As ferramentas usadas 
para esta avaliação foram as ferramentas do 
Movimento B, um movimento de pessoas 
que querem promover uma nova economia 
através de seus negócios. A ideia foi promover 
uma coalisão entre todas as organizações 
interessadas em provocar as empresas a serem 
melhores empresas para o mundo, causando 
impacto positivo nas cidades e nas pessoas.

Este projeto se chama Rio+B. Ele foi concebido 
colaborativamente. Juntos, convidamos a 
iniciativa privada da região metropolitana 
do Rio de Janeiro a avaliar seu impacto 
socioambiental, preenchendo um questionário 
gratuito, online e sigiloso com perguntas sobre 
governança, meio ambiente, relação com os 
trabalhadores, relação com a comunidade, 
modelo de negócio e, pela primeira vez no 
mundo, indicadores de Economia Circular.

O Rio+B trouxe, nos últimos 2 meses, mais 
de 200 empresas para a reflexão sobre 
seu impacto socioambiental. Em janeiro, 
mergulhou com 20% delas num processo de 
6 meses de autoconhecimento empresarial e 
implementação de melhorias de impacto.

As cidades, o impacto positivo e os afetos. por Gabriela Valente, Rio+B
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O Rio+B teve 35 mil dólares de investimento. 
O Rio+B teve 700 mil dólares em recursos: ou 
seja, em trabalho probono, em mídia bonificada, 
em parcerias para recursos in kinds. Por que 
este projeto teve esta repercussão? Por que a 
cidade do Rio de Janeiro, hoje, tem carinho por 
este projeto?

Porque ele da às pessoas a possibilidade de 
ocupar seu lugar político. Porque ele é uma 
plataforma de impacto positivo. Porque 
ele permite que as pessoas possam operar 
transições, atuando exatamente nas instituições 
setoriais em que elas se encontram.

Porque quando eu digo a uma empresa que ela 
está causando impacto negativo no mundo, 
mas este impacto acontece na Coreia, muito 
provavelmente a empresa vai seguir fazendo.

Mas se eu digo para uma pessoa que as suas 
decisões empresariais estão causando impacto 

negativo na sua cidade, que ela está poluindo 
o rio que deságua no mar onde seu filho toma 
banho nos finais de semana, aqui temos uma 
chance de mudança: seu impacto negativo está 
visível, em casa, entre seus afetos.

As empresas, um conjunto de pessoas reunidas 
sob o mesmo propósito, vêm, há muitos anos 
operando sobre sistemas defasados. Antes, 
a meta era a maximização do lucro. Agora, 
precisam operar a transformação em seu 
propósito e sentido. E isso precisa acontecer no 
nível das cidades.

As cidades estão prontas para a transição para 
novos sistemas.

Pois nelas estão as pessoas. E mais do que 
governos, empresas e ONGs, as pessoas estão 
prontas para operar a transição, fazendo com 
que governos, empresas e ONGs transicionem 
também para modelos econômicos 
regenerativos e que sustentem nossa vida na 
Terra.
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O Leilão Move Rio sobre a perspectiva de 
uma artista participante
por Luana Fortes

O Leilão do Move Rio é sempre um evento aguardado, onde se consegue juntar 

pessoas engajadas em uma causa só: alavancar as doações através da arte e cultura 

em prol dos projetos apoiados pelo Move. Ouvimos dois relatos importantes, de um 

lado a artista Luana Fortes, nos conta a experiência pelo olhar do artista que entrega 

a sua obra para a causa beneficente e do outro a doadora e jornalista Maria Beatriz 

expõe a sua vivência em participar dessa grande noite do bem.

O Leilão do Move Rio é um evento benéfico para 
todos, tanto para compradores e colecionadores, 
quanto para os que os que são impactados pelos 
projetos da ONG.  

Mas, como artista, posso dizer que também 
me sinto realizada: oferecer uma obra, fruto da 
minha expressão artística, para impactar outras 
realidades é de um valor imensurável. 

Fazer uma doação através do meu trabalho é 
muito gratificante. Não há preço de trabalho 
vendido que compre esse sentimento. 

Não é sempre que tenho a possibilidade de 
conhecer os compradores das minhas obras. 

Vê-los conhecer, apreciar e querer arrematar 
um trabalho meu em uma noite é uma grande 
oportunidade. 

O Leilão Move Rio viabiliza esse momento 
de troca entre artistas e compradores, o que 
é muito bacana para ambos os lados. Gostei 
de ter participado nas duas últimas edições 
do evento como artista doadora e, se houver 
possibilidade, participarei novamente. Agradeço 
a oportunidade e aproveito para convidar outros 
artistas a doar e mais pessoas para fazerem 
parte dessa noite de festa e filantropia. 
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Uma noite para o bem e a fruição de arte 
por Maria Beatriz Mussnich

Bate nove da noite de uma quarta-feira de 
novembro, no Rio. O divertidíssimo empresário 
Mário de Andrade Netto, mais conhecido como 
Mário Maluco, abre a roda, congregando todos 
a prestarem atenção na primeira obra de arte 
à venda. “É hora de biddar”, comenta um, no 
jargão em inglês adaptado para o português. 
“Não aposta naquele que é meu!”, cutuca 
outro. O leilão de arte beneficente da ONG 
Move Rio é sempre uma noite deliciosa de 
amigos, conhecidos, amigos de amigos, todos a 
postos para fazer o bem. Desde que foi criado, 
em 2009, centenas de pessoas dos projetos 
Instituto Vida Real e da creche Cantinho Feliz 
foram beneficiadas. Não perco nenhum, desde o 
primeiro. Depois de um longo dia de trabalho, a 
realização é alcançada ao entrar lá.

O carinho com que os envolvidos –  jovens 
profissionais ocupadíssimos, na faixa dos 30 
anos – no projeto  organizam essa noite é 
comovente. A ocasião informal encanta todos os 
presentes. É bonito de se ver: tenho a impressão 
de que uma luz se acende em cada um. O clima 
é descontraído, uma gostosa oportunidade para 
encontros.

Antes de começar o leilão, as obras ficam 
expostas com boa iluminação e muito bem 
posicionadas – para a apreciação de quem 
entende ou não sobre arte. Nos últimos dois 
anos, o evento ainda contou com a curadoria da 
maravilhosa Vanda Klabin. É bacana quando 
os artistas comparecem e participam, ficando 
ao lado de suas obras para elucidar qualquer 
dúvida sobre a inspiração ou conceito do 
trabalho criado. 

Ali não tem nariz em pé. A ideia é se deixar 
guiar pelo coração, pela identificação com o 
que se vê, mesmo para o mais leigo dos leigos 
no assunto. E, mesmo amando e estudando 
arte, a meu ver, escolher uma obra de arte está 
menos ligado ao currículo do artista do que na 
influência de um trabalho em você. Como ele 
te bate? Qual sensação você extrai dali? Aquela 
pintura, desenho ou escultura pode te lembrar 
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uma experiência alegre, nostálgica, do passado, 
ou apontar para o futuro. Pode te trazer uma 
imensa satisfação, mas você nem sabe o 
porquê. E pode simplesmente te fazer bem ao 
contemplar. No meu caso, quando amo uma 
obra, o prazer é tão grande, que cai como um 
chocolate ou um bom vinho. 

E o clima não é de constrangimento. Longe 
disso. Se gostar e quiser fazer uma aposta de 
valor –  a partir do mínimo oferecido, que 
não costuma ser caríssimo como em leilões de 
arte padrões –  ótimo. Se não puder ou não 
quiser, também. O importante é estar presente, 
apoiando os amigos e o projeto elaborado com 
tanto cuidado. Todos ali por uma causa. Uma 
causa maior, que nos move pelo Rio; nosso 
querido Rio de Janeiro que não cansamos de 
amar e de lutar para que se torne uma cidade 
melhor. 

Uma noite para o bem e a fruição de arte  por Maria Beatriz Mussnich

Todo mundo sai ganhando. A ONG Move Rio 
mobiliza galerias de arte e  artistas, que topam 
ceder uma obra para ser leiloada no evento. 
A sociedade participa, compra o trabalho, e o 
dinheiro arrecadado pela ONG vai ser dividido 
entre os projetos apoiados e centenas de 
crianças e jovens impactados por eles. 

Está aí uma iniciativa que acende um holofote 
de esperança. Em contraposição aos grandes 
leilões de arte das casas internacionais, em 
que se disputa apenas o gosto da arte pela arte, 
numa luta ambiciosa e voraz, no leilão de arte 
beneficente do Move Rio a disputa é pelo bem, a 
partir da arte. 
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VII Leilão Move Rio | Agradecimentos

às Galerias

Artpics Gallery • C. Galeria • Galeria 

Nara Roesler • Luciana Caravello Arte 

Contemporânea • Portas Vilaseca Galeria • RL 

Escritório de Arte • Room 8 • TAL Tech Art Lab 

• UM Galeria

aos Apoios & Parcerias

Alberto Landgraf • Beefeater Gin • Ben&Jerry 

• Bernardo Mantuano • Brauni • Jeffrey Beer 

• Pouso Alto • Prado.co • TT Burguer • Vanda 

Klabin • Venga 

Obrigado a todas as galerias, artistas e parceiros que entraram nessa com a gente 

e ajudaram a fazer do VII Leilão Move Rio uma realidade. Sem vocês isso não teria 

sido possível. Um obrigado especial aos convidados que estiveram lá com a gente 

(doando ou não). Todos juntos celebrando o bem e uma cultura de doação!

aos Artistas

Airá Ocrespo • Brígida Baltar • Bruno Feder 

• Carol Chediak • Carolina Mascarenhas • 

Daniel Murgel • Diego Tovar • Felipe Brown 

• Gabriela Maciel •  Ivan Cardoso • Luana 

Fortes • Luís Carlos Lopes • Manuel Amado 

• Marcelo Solá • Márcia Clayton • Marco 

Terranova • Marcos Corrêa • Maria Baigur 

•  Paulo Climachauska • Pedro Perácio • Piti 

Tomé • Vicente de Mello

http://www.moverio.org


39www.moverio.org

Mídias e Publicações 2016

Como um movimento de conscientização na Internet impactou toda a cidade do RJ | 
Hypeness

Movimentos fazem ação para conscientizar sobre lixo no arpoador | O Globo – Rio

Disputa entre países vai estimular coleta seletiva de lixo nos Jogos | Globo Online

Comlurb aproveita espírito olímpico e lança gincana da reciclagem no Centro do Rio 
| Extra Online

Comlurb e o Rio Eu Amo Eu Cuido convocam todos a descartar os resíduos 
recicláveis na lixeira olímpica | SEGS

Comlurb e o Rio Eu Amo Eu Cuido convocam todos a descartar os resíduos 
recicláveis na lixeira olímpica | Plurale Online

Campanha contra lixos jogados nas ruas espalha esculturas pelo Rio | Destak Facebook

Pequenos lixos em tamanho gigante, em praças do Rio, chamam atenção da 
população | TV Brasil

Calçadão de Bangu recebe jogo limpo da Comlurb em conjunto com o Rio Eu Amo Eu 
Cuido | Jornal SCN

Vanda Klabin assina curadoria de leilão beneficente da ONG Move Rio | Anna Ramalho

Move Rio realiza 7 edição de seu leilão beneficente | Jornal do Brasil online

Leilão do bem | A Cor da Casa

No Rio, Lixeira Parade chama atenção para o descarte correto de lixo | EBC Agência 
Brasil
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Mídias e Publicações 2016 | DESTAQUES

Extra Online Hypeness

Destak Facebook
O Globo Rio
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Avaliação Financeira

Em linha com a crise que se iniciou no ano de 
2015, as receitas do Move Rio continuaram 
caindo no ano de 2016, obtendo uma variação 
negativa de 37% em relação ao ano anterior.

É importante ressaltar que, diante dessas 
dificuldades, atuamos rapidamente e em março 
resolvemos mudar completamente nossa 
estrutura, visando reduzir custos. Iniciamos 
esse processo com o intuito de trabalhar mais 
em rede, terceirizando toda nossa equipe. 

Passamos a contratar os profissionais à medida 
que os projetos surgiam, praticamente zerando 
o custo fixo de nosso departamento pessoal a 
partir do segundo semestre.

Apesar da diminuição de receita, conseguimos 
ver uma melhora significativa nos indicadores. 
No ano de 2015, por exemplo, o investimento 
social representou 50% das receitas; já em 
2016, esse valor representou 69% das receitas. 
Sendo assim, conseguimos, proporcionalmente, 
investir mais, mesmo com a receita em queda. 
Além disso, o custo administrativo que em 2015 
representou 46%, caiu para 38% neste ano e 
esperamos que esse custo em 2017 atinja um 
patamar de menos da metade desse valor.

Ao olharmos para trás, primeiro reduzimos 
pessoal, mantendo os investimentos nos 
projetos. Com essa estrutura mais enxuta, 
resolvemos, no final do ano, trocar a sala que 
funcionava como sede do escritório por um 

espaço compartilhado, com um custo 87% 
menor. O que se alinha à nossa filosofia de um 
administrativo representando cada vez menos 
da nossa receita. 

Ao olhar para frente, esperamos manter ao 
menos as receitas em linha com as de 2016, mas 
com uma estrutura de custos extremamente 
mais eficaz. Esse modelo é compatível não só 
com a realidade atual do país, mas também com 
o que acreditamos que as ONGs devam ser: 
eficientes, agéis, flexíveis e magras em custos.
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Avaliação Financeira

Total arrecadado: R$ 424.161

Investimento Social: R$ 454.063*

52,952

93.174

*Investimento social inclui valores de exercícios anteriores
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Avaliação Financeira

93.174
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Parceiros e Apoiadores
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