
   

 

 

 



   

 

 

 

 

Instituto pela Cidade em Movimento inaugura sede no Brasil 

Cidade em Movimento: Pesquisa, ações internacionais, 

soluções inovadoras e conhecimento compartilhado. 

 

O Institut pour la Ville en Mouvement ( IVM),  que há 13 anos se dedica à 

pesquisa  aplicada ao tema da mobilidade urbana chega ao Brasil e abre, dia 

16 de Outubro, a sua nova sede: CIDADE EM MOVIMENTO, em São Paulo. 

Em uma sociedade cada vez mais urbanizada e complexa, a mobilidade 

assume relevancia social, econômica e cultural. Mais do que isso: constitui o 

"direito aos direitos”, já que determina o acesso à moradia, saúde, trabalho, 

cultura, educação, lazer etc.  

Fundado na França em 2000, o Institut pour la Ville en Mouvement – busca 

mobilizar especialistas das áreas de urbanismo, planejamento urbano, 

engenharia , sociologia, política pública e educação , entre outros, em torno 

do conceito de cultura da mobilidade. O IVM tem sede em Paris e 

escritórios na Ásia (Xangai) e América Latina (Buenos Aires).  

Além de publicações e palestras, Cidade em Movimento tem desenvolvido 

vários projetos e intervenções em diversas cidades do mundo, incluindo o 

Guia para deficientes visuais em Paris; a exposição A Rua é nossa...de todos!; 

a série de pesquisas sobre espaço público Ganhar a Rua e o sistema de 

informação Cidade Legível, para metrô e onibus de Buenos Aires. 

 

Depois de vários intercâmbios e acções conjuntas em colaboração com 

especialistas e organizações, como o Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB/SP e RJ) , Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , Universidade 



   

 

Mackenzie, a Universidade Católica de Porto Alegre, GAD - Branding e 

Design,  Prefeitura de Porto Alegre, Museu da Casa Brasileira e Design Redig, 

o IVM decidiu estabelecer bases no Brasil para trabalhar de forma mais 

articulada com agentes locais.  

Para o lançamento oficial de Cidade em Movimento, o IVM  realiza também  

exposição "O direito à Mobilidade” 

 

Para mais informações info@ciudadenmovimiento.org  

 

        Apoio  

 

Inauguraçao de Cidade em Movimento 

 

Data e local: 16 de outubro, 18h30.  

Lugar: Centro histórico da Universidade Mackenzie - Rua Maria Antônia, 293, Sao Paulo 

A exposição estará aberta ao publico até o dia 25 

  

www.ciudadenmovimiento.org -  www.ville-en-mouvement.com - www.ivmchina.org 

 

 

 

Promovem o  lançamento 

 

 

Pascal Feillard, Secretario Geral do Instituto para a Cidade em 

Movimento Internacional. Doutor em Ciências, executivo da PSA 

Peugeot Citroën, França.  
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Mireille Apel-Muller, delegada do Instituto para a Cidade em Movimento 

Internacional. Desenvolve projetos inovadores na área de mobilidade urbana. 

Coordenadora de científicos interdisciplinares (de arquitetura, urbanismo, 

sociologia, economia e arte) na Europa, China e na América Latina. Co-dirigiu a 

publicação de vários livros, incluindo Arquitetura in Motion,  Cidades e 

mobilidade e a exposição internacional de François Ascher A Rua é nossa... de 

todos. 

 

 

 

Andrés Borthagaray, Diretor do instituto Cidade em Movimento America 

Latina. Arquiteto especializado em políticas públicas na École nationale 

d'administration da França, com experiência profissional e acadêmica em 

diversas instituições públicas e privadas e organizações não governamentais. 

Diretor executivo do Conselho de Planejamento Estratégico da Cidade de 

Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

Eduardo Alcântara Vasconcellos, Presidente do Conselho IVM Brasil. 

Engenheiro especializado em transporte e trânsito. Doutor em políticas 

públicas pela Universidade de São Paulo e pesquisador em 

planejamento de transportes dos países em desenvolvimento na 

Universidade de Cornell, EUA. Diretor associado da ANTP, a Associação 

Nacional de Transportes Públicos no Brasil. 

 

 

 

 

Contato de Prensa 

 

Natalia Alonso - Julia Kenny PR           

nalonso@juliakenny.com.ar 

 

H. Yrigoyen 476 4° piso 

 (C1086AAF) C.A. de Bs. As.   

Te. (5411) 4116.4287 

 www.juliakenny.com.ar 
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