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Prezados amigos e parceiros,
É com carinho que relatamos a vocês os diversos acontecimentos nos projetos apoiados pelo Move Rio ao longo do
primeiro semestre de 2011.

Espaço Educacional Cantinho Feliz

Instituto Vida Real

O apoio ao Cantinho Feliz continua firme e forte. No início
do ano letivo de 2011, o Move Rio junto com os professores
e funcionários deram as boas vindas aos vinte oito novos
alunos que entraram para a creche e pré‐escola.

A relação de parceria do Move Rio com o Instituto Vida Real
cresceu bastante ao longo desse primeiro semestre.

Durante o mês de junho o Cantinho Feliz recebeu a visita de
vários artistas no âmbito do projeto “Lê pra mim”. As
crianças puderam se divertir com os clássicos da literatura
infantil. A atriz Neusa Borges foi umas das contadoras
famosas (foto).

No início deste ano, o Instituto Vida Real conseguiu bolsas
para quinze de seus jovens estudarem gratuitamente no
colégio Santo Inácio no período da noite. O Move Rio passou
a contribuir com o transporte de dois desses alunos. No
entanto, ainda há treze jovens que precisam dessa
contribuição, se você se interessa em ajudá‐los entre em
contato com a gente: contato@moverio.org
Em maio começaram as aulas de música no Instituto com
apoio do Move Rio, por meio do pagamento do professor.
As aulas acontecem duas vezes por semana em ambos os
turnos, manhã e tarde, e conta com setenta jovens
aprendizes de músico. Tem instrumento e não usa? Doe
para o Vida Real!

O lançamento do livro “O Caminho das Pedras” de Jules
Sauer, fundador da Amsterdam Sauer, teve sua renda
revertida por meio do Move Rio para as atividades da creche
e pré‐escola.

Foi entregue em agosto uma Placa de Agradecimento ao
Tião e ao Vida Real por todo trabalho realizado com os
jovens desde o começo do projeto. A placa é em
homenagem a palestra que o Tião fez para o Move Rio.

No dia 16 de julho comemorou‐se a Festa Julina no Cantinho
Feliz. As crianças dançaram a tradicional quadrilha,
brincaram nas barraquinhas e aproveitaram todos os
quitutes e comidas típicas, fechando o primeiro semestre
com muita alegria (foto)!

Para incentivar o curso de capacitação em técnicas de
serigrafia do Instituto Vida Real, o Move Rio mandou
confeccionar quinze camisas do RIO EU AMO EU CUIDO que
foram utilizadas na última ação do movimento. O projeto de
serigrafia está precisando de apoio para continuar formando
os jovens. Fale conosco se você também deseja apoiar!

www.moverio.org
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Ciclo de Palestras Move Rio

RIO EU AMO EU CUIDO

Na retomada do Ciclo de Palestra Move Rio de 2011,
tivemos no dia 12 de maio o encontro com Sebastião
Araújo, o Tião (foto), fundador do Instituto Vida Real,
projeto apoiado pelo Move Rio que atende 120 jovens em
situação de risco social, para um bate papo sobre sua
trajetória – os anos como traficante e gerente do tráfico, as
dificuldades, os vícios, a superação e a fundação do Vida
Real, em 2005. No final da palestra foram sorteadas 10
camisas do Instituto feita pelos alunos.

Esse primeiro semestre foi crucial para consolidação do
movimento. Em cada ação realizada até agora o RIO EU
AMO EU CUIDO pôde contar com a participação de cariocas
e entusiastas que mostraram a importância dos pequenos
gestos para o sucesso da nossa cidade.
3 de abril: Mutirão de Limpeza na Pedra do Leme com
participação dos skatistas que competiram no Oi Vert Jam,
entre eles Sandro Dias, o Mineirinho.
14 de abril: Ídolos Cariocas na Escola Municipal Manuel
Porto Filho, em Paciência – construção de uma quadra de
vôlei de praia com a ajuda de alunos voluntários e
inauguração da mesma com a participação das duplas
Alisson e Emanuel; Pedro Cunha e Pedro Solberg; Talita e
Maria Elisa; Maria Clara e Carol Solberg.
14 de maio: presença na Ação Global na Vila Olímpica da
Mangueira.

No dia 26 de julho, Rafael Saladini, que toca o movimento
RIO EU AMO EU CUIDO, falou para uma plateia
entusiasmada (foto) sobre os objetivos, as ações já
desenvolvidas e como participar desta iniciativa que está
transformando a nossa cidade.

O ciclo de palestras continua, mandaremos notícias sobre o
próximo encontro.

4 de junho: Mutirão de Limpeza no Morro da Formiga –
foram recolhidas três toneladas de lixo do rio que desce ao
longo da comunidade e de suas margens.
19 de junho: presença na Ação Global no Forte do Leme.
Julho: Ídolos Cariocas com os 4 grandes times do Rio –
Flamengo (foto), Fluminense, Vasco e Botafogo ‐ entrando
em campo com a bandeira do movimento e mostrando que
quando Rio está no jogo, não há rivalidade.

7 de agosto: colocação da empena do Rio Eu Amo Eu Cuido
na lateral do Hotel Marina depois de ser “carimbada” por
moradores e visitantes que passeavam no domingo de sol
pela orla do Leblon.
Veja os vídeos das ações do movimento em:
http://www.vimeo.com/rioeuamoeucuido/videos

Lembrando a todos que o Relatório Campanha na Serra Move Rio ‐ 1º semestre 2011 ficou pronto, você viu? Para
acompanhar nossas ações e ver nossos números acesse: www.moverio.org.
E fique ligado que o nosso site está de mudança e vai ganhar cara nova em breve…
Move Rio
www.moverio.org

