Confira as frases vencedoras
* Alexandra dos Santos Freitas de Sant’Anna *
Hospital da Mulher Intermedica Jacarepaguá

“Porque devemos estar bem para viver as maravilhas desta cidade linda!!”

* Aloizio Batista Pereira *
Centro Clínico São Francisco Xavier

“Porque o Rio além de ACOLHEDOR, também é repleto de paixão, carinho e amor.
#TODOSSOMOSRIOEGNDI.”

* Bruna Flor Casini *
CASE

"Porque o único motivo de perder o ar, chorar e sentir o coração palpitar, deve ser
por contemplar as belezas desse lugar."

* José Henrique de Jesus *
Sede RJ

“Se viver no Rio já é bom, se CUIDAR para viver é bem melhor ainda.
Viver no Rio cada amanhecer é gratificante, pois ao abrir os olhos contemplamos sua
beleza rara, admiramos o azul do céu, o tom do sol e o verde de suas florestas.
E a cada entardecer devemos agradecer ao nosso Cristo Redentor que assim nos
abençoou com mais um dia.”

* Julia Rebello Henriques dos Santos *
Centro Clínico Madureira

“Um lugar onde a alegria vence a desesperança.
Onde o sol brilha ardentemente, bronzeando o corpo na praia ou na laje,
democraticamente.
No batuque do Samba de bambas ou nas rodas de conversas descontraídas.
Um lugar onde a amizade e o carisma são incomparáveis! Pode procurar, mas não
encontrará nada igual em outro lugar.
Nas caminhadas de seus passeios e avenidas de glamour sem fim. mil palavras são
poucas, para declarar meu amor por ti.
Um lugar onde o mais importante é ser feliz, e a felicidade é o combustível para uma vida
melhor.
Tenha certeza que vale a pena se cuidar para viver o Rio de Janeiro.”

Confira as frases vencedoras
* Keli Cristina Nunes Alcoforado Ferreira*
Hospital NotreCare Rio

“Porque o Rio tem uma das paisagens mais lindas do mundo; Porque temos o melhor
Carnaval; Porque o povo carioca é receptivo e sempre feliz; Porque temos o mais belo
Réveillon do mundo; Porque temos a Lapa; Porque temos música na Pedra do Sal;
Porque o pôr do Sol no Arpoador é uma das vistas mais lindas de todas; Porque existe
história em todos os lugares; Porque tem um povo que luta para se reerguer a cada dia;
Porque você encontra de tudo no Mercadão de Madureira e também no Saara; Porque
tomar água de coco nas nossas praias é extremamente relaxante; Porque você pode
andar na rua e esbarrar com seu artista favorito; Porque o Cristo fica lá de cima de braços
abertos abençoando a todos os guerreiros que nesta linda cidade vivem. Vale a pena se
cuidar para viver o Rio que mesmo em guerra, transborda poesia; pois não se cuidar para
viver tudo isso, não é um ERRO, como diz o carioca: é um VACILO.”

* Marcelle Santos Ciancio *
Hospital Intermédica Jacarepaguá

“*Pq o Rio tem paisagens mais lindas do mundo
*Pq temos o melhor carnaval
*Pq temos uma das maiores Florestas Urbanas
*Pq o Carioca é o povo mais feliz
*Pq é festa o ano inteiro
*Pq temos o maior réveillon
* Pq temos a Lapa
*Pq temos música na Pedra do sal
*Pq temos uma das melhores ciclovias do país
* Pq o pôr do sol no arpoador é a vista mais linda de todas
*Pq q cidade transborda cultura
*Pq existe história em todos os lugares
* Pq o Cristo Redentor abençoa toda cidade Maravilhosa.”

Confira as frases vencedoras
* Renata Oliveira da Cunha Soares*
Hospital da Mulher Intermedica Jacarepaguá

“Porque o melhor lugar do mundo é onde você decide ser feliz e trazer esta felicidade
para os a sua volta. Eu sou do Rio e o Rio é meu!!”

* Thaís Macedo Gorm *
Sede RJ

“Porque a natureza nos espera todos os dias de braços abertos!”

* Vanessa Almeida Villarinho*
Centro Clínico Madureira

“Para estar perto das pessoas que amamos e aproveitarmos toda a beleza do Rio.”

