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Foto: Entrega de cestas básicas pelo 

Movimento União Rio no Complexo do Chapadão
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impactando vidas



Indicador sem dúvida assustador, o número de 

vítimas da Covid-19, infelizmente, não é o único 

parâmetro para avaliar a gravidade da crise 

atual: a fome desponta como possível causa-

dora de danos igualmente graves para um 

grande contingente de brasileiros.

Neste contexto da pandemia, enquanto o 

Instituto Phi articulava com outras organiza-

ções e o Movimento União Rio a campanha 

RioContraCorona - que já distribuiu 1,7 mil to-

neladas de alimentos e 560 mil litros de mate-

rial de higiene e limpeza para 137 mil famílias 

em vulnerabilidade - outras ações imedia-

tas surgiram frente à emergência da fome. E, 

assim, o Instituto Phi se tornou também o 

gestor financeiro de duas outras campanhas: 

Orgânico Solidário e Colabora, Agora!

A ideia do Orgânico Solidário, (www.organico 

solidario.org) é enfrentar a subnutrição e a 

fome com o acesso a uma alimentação saudá-

vel para todos. Assim, como um complemento à 

cesta básica tradicional, são entregues 6kg de 

legumes, verduras e frutas frescos e diversos 

#SOMOSPHI
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Enfrentar a fome e construir um novo Brasil

para famílias em situação de vulnerabilidade 

social.

A iniciativa sem fins lucrativos recebe doações 

para adquirir os alimentos de uma rede de 

agricultores familiares com certificação 

orgânica, que neste momento também sofrem 

o impacto da crise econômica. Já foram arreca-

dados R$ 409 mil que possibilitaram a entrega 

de 9.068 cestas em 70 comunidades.

Já a proposta do Colabora, Agora! (www.cola 

boraagora.com.br), é ajudar de maneira 

simples e rápida famílias em situação de 

vulnerabilidade social com um cartão pré-

pago carregado com R$ 200. Desta forma, os 

beneficiários podem utilizar os recursos de 

acordo com suas prioridades - no mercado, na 

farmácia, na quitanda, sendo uma forma de 

apoiar ainda o comércio local, que também 

sofre com os impactos do isolamento social. 

As doações, até o momento, somam R$ 4 

milhões e já foram distribuídos 8.860 cartões, 

entregues pelo G10 Favelas e pelos voluntários 

das comunidades.

Em ambas as iniciativas, todos os parceiros 

trabalham sem custo algum para que essa ação 

seja possível. Doe você também. Agir na emer-

gência e construir um novo Brasil depende de 

todos nós. 



Luiza Serpa
CO-FUNDADORA

E DIRETORA EXECUTIVA

Somos agentes de

fortalecimento da filantropia .

racionalidade

do investimento

alma da

filantropia +
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Rio de
Janeiro

São
Paulo

Emilia Freire
COORDENADORA FINANCEIRA

Isabela Sucupira
ANALISTA DE PROJETOS

Renata Santos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Julia Nascimento
ANALISTA DE PROJETOS

Danielle Cerqueira
ANALISTA DE PROJETOS

Juliana Bertolucci
COORDENADORA DE PROJETOSTrabalhamos por um mundo mais justo e menos 

desigual.  Acreditamos no poder da filantropia, da 

doação, da transformação social. Não esperamos 

soluções, criamos. Queremos aproximar realidades, 

de forma coerente, construtiva e ética. Somos o 

Instituto Phi.  
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de trabalhadores
informais

3milhões

sendo mais de 1,7 milhões
deles por conta própria

e sem CNPJ

PERFIL
Saiba como vive o brasileiro que foi jogado na pobreza

Insegurança alimentar*

e Desemprego

*Dados mais recentes do IBGE. O atraso na divulgação das estatísticas 
oficiais impedem comprovar o provável retorno do Brasil à vergonhosa 
condição de integrar o Mapa da Fome da FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura), do qual havíamos saído em 2014.

22,6%
dos lares brasileiros
sofrem com 
insegurança alimentar

3,2%
dos lares brasileiros
sofrem com 
insegurança alimentar grave,
ou seja, a falta de comida
em quantidade e qualidade,
inclusive para crianças

Brasil

salário
mínimo1/2 

famílias no Estado do Rio 
vivem com até

939.000
de pessoas de
2,5milhões

dessas famílias em situação
de extrema pobreza

648.000

por
pessoaR$ 89

menos de

Japeri

Nova Iguaçu

Duque de Caxias

São João de Meriti

 
da população no
trabalho informal 46%

 
da população no
trabalho informal 43%

do esgoto
é tratado 6%

do esgoto
é tratado menos de 1%

do esgoto
é tratado menos de 1%

São Gonçalo

do esgoto
é tratado 15%

Belfort Roxo

do esgoto
é tratado 5%

Jan-Mar

2020 de brasileiros
perderam o trabalho

2,3milhões

total de 12,9 milhões de
desempregados no Brasil

na Região Metropolitana RJ

300 mil casas

vivem mais de 3 pessoas por quarto

em 

Japeri 
dos domicílios
nessa condição14%

17,8%
dos lares do Estado
do Rio sofrem com 
insegurança alimentarEstado

do RJ aproximadamente
1,3 milhões de pessoas

=
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#RIO CORONACONTRA
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Valores

arrecadados
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Total
captado

R$ 13.087.079,41 

Disponível

R$ 120.696,18

Todos por todos
NÚMERO SEMANAL DE DOADORES*

Solidariedade em números

Toneladas de
alimentos 

Famílias impactadasComunidades
atendidas 

178

TOTAL DE DOAÇÕES
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134.000

1.709
Litros de material
de higiene e limpeza 

548.592

O que contém a nossa

cesta básica?

5 kg de arroz
2 kg de feijão
3 kg de açúcar
1 kg de macarrão
1 kg de fubá

Pasta de dente
Papel higiênico 
(1 pacote com 4 unidades)

500g sabão em pó
2 l de desinfetante
2 l de detergente

1 kg de farinha de mandioca
2 óleos de soja
400 g de leite integral
250 g de café moído e torrado
1 kg de sal
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Saldo suficiente apenas para 1.501 cestas básicas. 

A campanha faz a entrega de 3 mil cestas/dia.
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PHI ENTREVISTA Proteção para os profissionais de segurança

Assim como os médicos e enfermeiros, os policiais desempenham um serviço essencial, estando na linha de 

frente do atendimento direto à população. Pensando nisso, o Movimento União Rio fez uma doação de 34.650 

máscaras de tecido, 18.000 máscaras N95 e 20.160 unidades de álcool em gel para profissionais de segurança 

do Estado do Rio. Além disso, através da campanha RioContraCorona, foram entregues 326 cestas básicas 

para mulheres assistidas pela Patrulha Maria da Penha, que garante proteção a vítimas de violência domésti-

ca. Confira a entrevista com Michele dos Ramos, assessora especial do Instituto Igarapé, que atua na pauta de 

segurança pública: 

Por que os profissionais de segurança entraram na 

mira das doações do Movimento União Rio?

Em tempos de Covid-19, são os agentes policiais 

que cuidam para que as medidas de isolamento 

social sejam cumpridas pelos cidadãos. Além disso, 

o impacto econômico derivado da quarentena 

eleva o risco de violência, como a doméstica, e de 

ações criminosas. Então fizemos um mapeamento 

das demandas das polícias civil e militar, dos 

Bombeiros, da Secretaria de Administração 

Penitenciária (SEAP) e do Degase, que é o sistema 

socioeducativo no Rio de Janeiro. O União Rio 

também fez um atendimento específico para os 

Hospitais da Polícia Militar e dos Bombeiros e o 

serviço de resgate em ambulâncias, fornecendo 

máscaras N95.

Qual o maior desafio revelado neste levantamento?

A superlotação e a insalubridade das unidades 

prisionais, que colocam em risco não somente os 

milhares de apenados, mas também os agentes e 

profissionais que trabalham nas penitenciárias, 

muitas vezes sem equipamentos adequados. Por 

isso, para o sistema penal e para o Degase, não só 

fornecemos  máscaras de tecido e álcool gel, mas 

também vamos fornecer esta semana camisetas, 

sabonetes e toalhas.

E como a entrega de cestas básicas entrou nessa 

ação?

Fizemos em parceria com a Patrulha Maria da Penha 

o mapeamento das mulheres em situação de 

violência e vulnerabilidade socioeconômica no 

Estado e 326 mulheres receberam do  União Rio as 

cestas básicas e os kits de limpeza distribuídos pelo 

próprio batalhão.

Há planos de continuar com o auxílio para a segu-

rança pública?

Sim, a gente espera que o sucesso das iniciativas do 

União Rio, que colocou em prática uma super 

estrutura operacional e que inspirou outros 18 

estados brasileiros a realizarem ações similares, 

motive as pessoas a continuarem doando para que 

o Movimento possa continuar apresentando 

resultados incríveis. 
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O QUE FOI ENTREGUE

34.650
máscaras de tecido

18.000
máscaras N95 

20.160
unidades de
álcool em gel

326
cestas básicas para

mulheres assistidas pela
Patrulha Maria da Penha
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Em Comari, sub-bairro de Campo Grande, Kelly 

Cristina e sua família dependiam das doações 

de roupas usadas da vizinhança para vender 

no brechó que montaram na porta de casa e 

obter alguma renda para pagar contas e 

comprar comida. Mas com o isolamento social 

imposto pela pandemia de Covid-19, ela não 

recebe mais doações e ninguém aparece para 

comprar. E a fome, mal milenar, assombra.

Kelly, de 31 anos, mora com o marido, dois 

filhos, de 6 e 13 anos, e uma enteada, de 15. 

Antes da pandemia, as crianças eram aten-

didas por uma organização social local, o NEAC 

- Núcleo Especial de Atenção à Criança, onde 

participavam de programas de educação e ar-

tes. Lá, Kelly recebeu o cartão pré-pago carrega-

do com R$ 200 da campanha RioContraCorona, 

do Movimento União Rio, e comprou comida 

para a família.

"Tenho sentido muita tristeza por conta de toda 

essa dificuldade que estamos passando, já teve 

dia de não ter nada o que comer. Mas sou muito 

grata ao NEAC e às organizações que levam 

doações para o Neac, sem eles não sei como 

poderíamos sobreviver", diz ela.

Kelly , de Campo Grande
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Higiene reforçada contra a Covid

Casas pequenas, construídas em becos. Muita 

gente para pouco espaço, combinação que 

favorece a transmissão de doenças como a do 

novo coronavírus. Muitas famílias não têm 

renda para garantir o básico na prevenção. 

Falta dinheiro para comprar sabão.

Na luta contra a disseminação da doença, a 

L’Oréal Brasil se juntou ao Movimento União 

Rio na campanha RioContraCorona, entregan-

do kits com álcool em gel, shampoo e condicio-

nador, num total de 358 mil unidades, para 

comunidades como Complexo do Chapadão, 

Complexo do Alemão, Morro da Providência, 

Rocinha e Cidade de Deus.

Além da importância de reforçar a higiene 

nesse momento, os depoimentos dos benefi-

ciários falam em autoestima: muitos nunca 

usaram shampoo e condicionador e dizem que 

"agora são gente".

A empresa, que em abril iniciou a produção 

industrial de 190 toneladas de álcool gel, vai 

doar, ao todo, mais de 800 mil unidades de 

produtos em comunidades do Rio e São Paulo e 

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS       

*Fotos de Dani Ferreira na entrega

no Complexo do Chapadão

hospitais públicos do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Ceará e Distrito Federal.

Recentemente a multinacional anunciou a 

ampliação do plano de ação solidária para a 

Região Norte do país, no Amazonas, Pará, Amapá 

e Acre, estados bastante afetados pela pande-

mia, com a doação de álcool gel. A ação irá bene-

ficiar hospitais públicos, comunidades vulnerá-

veis, como as ribeirinhas e áreas de ressaca, e 

também às populações quilombolas e indígenas, 

como os Mundurukus do Médio Tapajós.

26.05.2020



PHI BRASIL AFORA

8

Habitação adequada , faísca da transformação social

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS       

Uma vida melhor começa dentro de casa. 

Num ambiente seguro, digno, confortável, 

saudável e acolhedor. Com essa premissa, 

nasce em Belo Horizonte os Arquitetos da 

Vila, que trabalham pela redução do déficit 

habitacional qualitativo no Brasil, atualmen-

te estimado em 11 milhões de moradias 

inadequadas.

Na prática, a empresa social realiza reformas 

com qualidade e preço acessível em casas 

localizadas no Aglomerado da Serra, a maior 

Em 2019, foram 208 projetos sociais 

apoiados em todo o Brasil por 70 

investidores através do Instituto 

Phi , impactando a vida de mais 

de 410 mil pessoas .

favela do Estado de Minas Gerais e 3ª maior da 

América Latina, com aproximadamente 60 mil 

habitantes.

Até agora, já foram reformadas 13 casas, benefici-

ando 56 pessoas. O público atendido são famílias 

com renda de 0 a 3 salários mínimos e, até o 

momento, 100% das reformas foram contratadas 

por mulheres, sendo 75% mães solteiras.

Através do Instituto Phi, o negócio de impacto 

social agora vai ganhar o apoio financeiro de um 

doador.  Alguém que acredita que o sonho de 

contribuir para que os brasileiros possam viver 

com dignidade e poder de escolha passa pelo 

apoio a novas iniciativas empreendedoras no 

setor de habitação.    
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Depósito bancário

Instituto Phi Philantropia Inteligente

Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)

Agência: 0726

Conta Corrente: 07246-5

CNPJ: 19.570.828/0002-94

Os comprovantes podem ser enviados 

para financeiro@institutophi.org.br 

Cartão de crédito e débito

As doações em cartão de crédito* 

podem ser realizadas através da 

Plataforma PayPal.
*A plataforma do cartão cobra 2,6% de taxa.

Doe com AME e 

receba cashback de volta

https://www.ame.plus/pague/2n5SdoIvAJvVDR4dk1yaSH

Um futuro próspero só existe se houver um 

presente generoso. E estamos num momento 

em que o mundo precisa mais que nunca da 

generosidade de cada um de nós. 

Faça a sua doação :

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS       

Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)

Agência: 0726

Conta Corrente: 04939-8

CNPJ: 19.570.828/0001-03

Titular: Instituto Phi  

Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)

Agência: 0726

Conta Corrente: 10601-6

CNPJ: 19.570.828/0001-03

Titular: Instituto Phi

As campanhas também recebem
doações via boleto e cartão de crédito,
visite os sites.
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