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Solidariedade no vermelho

Em pouco mais de dois meses, a arrecadação 

da campanha RioContraCorona, do Movimento 

União Rio, chegou a R$ 14,4 milhões, que se 

converteram em quase 2 mil toneladas de 

alimentos e mais de 600 mil litros de produtos 

de higiene e limpeza.Essa montanha de 

doações chegou a mais de 150 mil famílias, ou 

aproximadamente 600 mil moradores de 237 

comunidades vulneráveis do Estado do Rio. 

Observar essa enxurrada de generosidade, 

com a união de muitos indivíduos criando um 

impacto tão importante e abrangente, tem sido 

inspirador. 

Mas as doações, que inicialmente foram feitas 

aos milhares, pararam de chegar. Enquanto 

isso, as comunidades do município do Rio de 

Janeiro se aproximam da marca de mil casos 

confirmados de pessoas infectadas com o 

novo coronavírus. Isso sem contar as subnotifi-

cações, que são ainda maiores nas regiões 

mais pobres, onde o acesso a equipamentos 

de saúde é mais limitado. Sem suprimentos, o 

povo vai precisar voltar às ruas. E a velocidade 

de propagação da Covid-19 terá tudo para 

aumentar.

Precisamos de muitas revoluções - da saúde, 

da ciência, da educação, da segurança, do meio 

ambiente e da cultura, por exemplo. Mas a 

primeira revolução que precisamos é a da 

solidariedade. Em meio a esse cenário delica-

do, sejamos o indivíduo que não abandona o 

outro. Doe. O coronavírus não pode ser maior 

que a empatia e o apoio mútuo. As doações , que inicialmente

 foram feitas aos milhares ,

pararam de chegar.



Números da Covid-19 nas favelas do RJ

#RIO CORONACONTRA

casos confirmados

982
óbitos

249
recuperados

pessoas que fizeram o teste
de COVID-19 ou não, mas que não

estão mais com os sintomas

609

Cidade de Deus

67    20    45

Fonte:  Painel Covid-19, do jornal Voz das Comunidades,
com dados da Prefeitura do Rio de Janeiro

Fonte: Núcleo de Operações
e Inteligência em Saúde

A chance de
pretos e pardos

sem educação formal
morrerem devido ao
novo coronavírus é

4 vezes maior
do que a de brancos
com nível superior
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Vidigal

34    5    28

Morro da Providência

34    10    0

Alemão

80    28    6

Jacaré

113    16    92

Maré
166    46    113

Acari

48    10    36

Vila Kennedy

23    10    14Mangueira

49    10    37

Pavão -Pavãozinho
e Cantagalo

9    9    2

Manguinhos

100    16    82

Jacarezinho

64    14    11

Rocinha

195    55    143
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Solidariedade em números

Toneladas de alimentos 

TOTAL DE DOAÇÕES
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1,9 mil
Litros de materialde higiene e limpeza 

612 mil
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pessoas no Estado
do Rio vivem em 
 

+650 mil
extrema pobreza

O avanço da pandemia do Covid-19 deve jogar

segundo estimativas do Banco Mundial.

 Foram doados a

150 mil famílias
aproximadamente

600 mil pessoas

de brasileiros 
na extrema pobreza

5,4 milhões

 Caso o cenário se confirme, haverá 

 
por
diaR$ 1,90

até o fim de 2020

14,7 milhões
de brasileiros
vivendo com menos de

o maior patamar de miseráveis

desde 2006, quando 7,2% dos

brasileiros viviam nessas condições.

 
em pobreza extrema
7% da população

EM 2020:

Fonte:
Síntese de Indicadores

Sociais do IBGE/2018 

= 40,8 carros-pipa de 15 mil l= 4,5 Maracanãs
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PHI ENTREVISTA
Mobilização inédita na história do país
A pandemia do coronavírus tem gerado um engajamento sem precedentes na contemporânea sociedade civil brasileira, pelo montante e velocidade de doações. 

Conforme o Monitor das Doações Covid-19, consolidado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), a soma atual é de R$ 5,5 bilhões. Confira a 

entrevista com João Paulo Vergueiro, diretor executivo da ABCR e coordenador do Monitor de Doações: 

Como é feito o monitoramento das doações?

  

O Monitor é atualizado diariamente com dados 

públicos que são coletados diretamente na mídia e 

nas plataformas de doações. Estamos monitorando 

atualmente 400 campanhas no Brasil inteiro. Os 

números são exaustivamente checados para que 

não existam duplicidades. Mas ainda há doações 

em forma de produtos, equipamentos ou instru-

mentos, sem valores específicos informados, que 

são mais difíceis de serem mensuradas.

Como tem sido a escalada de doações e de onde vêm 

a maior parte delas?

A primeira versão foi ao ar em 31 de março com R$ 

450 milhões doados mapeados. Dois meses depois, 

o montante já é R$ 5 bilhões maior. Desse total, 85% 

vêm de grandes companhias e empresários - o 

restante são doações de pessoas físicas em campa-

nhas e arrecadações de artistas com lives na 

internet. Essa mobilização de doação empresarial 

para uma só causa é inédita na história do país.   
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doados por grandes
companhias e empresários

31 Mar

2020

28 Mai

2020

R$ 450 milhões
mapeados

R$ 5,45 bilhões
mapeados

Em sua opinião, qual o papel do Monitor das 

Doações nessa crise?

Chamar a atenção para o papel da solidariedade no 

enfrentamento da crise e colocar esse movimento 

nas capas de jornais. Se ele não existisse, não tería-

mos ideia do volume e do impacto das doações. 

Acreditamos que ele inspira, que as pessoas quei-

ram participar e falar sobre sua doação, o que não é 

comum no Brasil. Por isso, depois de duas semanas 

no ar, achamos importante incluir o número de 

doadores, que atualmente está em 346.266. Assim 

valorizamos também o pequeno doador, que está 

doando aos montes pelo país.

85% 
doados por pessoas físicas e
arrecadações de artistas com lives15% 



RETRATO DA MISÉRIA
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Na casa com piso de cimento e paredes sem 

emboço numa viela do Morro da Quitanda, em 

Costa Barros, Dona Arlete Paula de Oliveira, 59 

anos, mora com sete familiares: dois de seus 

quatro filhos, uma nora, quatro netos. "E Deus", 

ela diz.

Antes da pandemia de Covid-19, a miséria já 

espreitava a família. A única renda fixa é o 

benefício de prestação continuada de um 

salário mínimo mensal que um dos filhos de 

dona Arlete recebe, por incapacidade perma-

nente - há anos, ele foi diagnosticado com o 

mal de Alzheimer. O outro filho, às vezes, con-

seguia um bico. Agora, não mais. 

"Costumamos comer só arroz e feijão. Quando 

não tem nem isso, comemos mingau de fubá", 

conta Dona Arlete, acrescentando que a 

preocupação maior é quando falta leite para a 

neta caçula, de dois anos. 

Ela recebeu a cesta básica e os produtos de 

higiene e limpeza da campanha RioContra-

Corona através da ONG Recriando Raízes, que 

atua na região.

Dona Arlete , do Morro da Quitanda
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Fonte: Índice Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio de Janeiro. 

Costa Barros

o125

+ 30 mil habitantes

lugar em
qualidade de vida
entre os 126 maiores
bairros da cidade

=
PENÚLTIMO
COLOCADO!

"Esses alimentos são um alívio

num momento tão difícil ,

somos muito gratos".



#EMPRESARESPONSÁVEL
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R$ 8 milhões para o combate à crise

Uma das maiores empresas de private equity 

do mundo, a Advent International se tornou a 

maior doadora da campanha RioContra 

Corona do Movimento União Rio, com a desti-

nação de R$ 2 milhões, e também do Movi-

mento União São Paulo, com R$ 4 milhões. A 

empresa destinou, ainda, R$ 800 mil para o 

Hospital das Clínicas (HC), para a contratação 

de médicos anestesistas e intensivistas para 

as UTIs - e tem ainda R$ 1,2 milhão para alocar 

no combate à pandemia, conta Patrice Etlin, 

Managing Partner da Advent no Brasil:

“Estamos vivendo um impacto de uma tal 

magnitude que todos nos sentimos na obriga-

ção de apoiar esse esforço comum, em todas 

as frentes – social, de saúde, econômica”.

Etlin explica que as empresas do portfólio da 

Advent já tinham suas iniciativas de 

Responsabilidade Social - a YDUQS (Estácio), 

na área de educação, o Grupo Cataratas, na 

área de conservação ambiental e a Restoque, 

na área de geração de trabalho e renda. A 

Advent começava a implementar um projeto 

de ação filantrópica próprio e, com a Covid-19, 

decidiu fazer uma ação de maior impacto:

“Criamos um fundo mundial, com os recursos 

dos sócios, de US$ 25 milhões, e cerca de R$ 8 

milhões foram destinados ao Brasil. É uma ação 

específica por conta da pandemia, mas vem 

dentro das práticas ESG (Environmental, Social 

and Governance) da Advent”, destaca Etlin. 

”Criamos comitês em todos os países em que 

atuamos, para fazer a alocação desses recursos, 

priorizando ações sociais no Brasil ”, conclui.
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Movimento União Rio 

Movimento União São Paulo

Hospital das Clínicas (HC)

R$ 8 milhões



PHI BRASIL AFORA
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Mudando a realidade do sertão pernambucano

Em 2003, o gaúcho Ronaldo Henzel e a serta-

neja Joana D�Arc venderam as empresas que 

tinham em Pelotas e foram morar num motor-

home para realizar o sonho de desenvolver 

um projeto social no sertão brasileiro. Em 

2005, junto com amigos, o casal criou a ONG 

Pão é Vida, que atua mudando a realidade de 

famílias desfavorecidas no Sertão do Moxotó, 

no agreste de Pernambuco. 

Os voluntários desenvolvem  projetos volta-

dos para o desenvolvimento local e o resgate 

da cidadania, com perfuração de poços, 

distribuição de água potável e reforço escolar, 

além de mutirões com atendimento médico e 

odontológico - a organização mantém um 

ambulatório que oferta medicamentos. Já 

foram oferecidos também cursos de informáti-

ca, corte e costura e formação de cabeleireiros. 

Para ajudar a enfrentar a fome, ensinam a 

plantar hortaliças e árvores frutíferas. Do vi-

veiro solidário, os moradores da região saem 

com mudas de mangueira, mamoeiro, morin-

gas e sementes de pimentão e quiabo, dentre 

outras variedades de legumes, verduras e 

frutas. Neste período de quarentena, em 

parceria com outras ONGs locais, a organiza-

ção angaria e distribui cestas básicas e másca-

ras para as famílias assistidas.

A Pão é Vida é apoiada financeiramente pelo 

edital do Movimento Bem Maior, com gestão 

do Instituto Phi.
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Pontos de fidelidade que viram doações

Pontos pra Vida

Doe seus pontos de programas de fidelidade

Sabe aqueles pontos que você acumula em programas de 

fidelidade e que são usados para viagens, ingressos, serviços 

ou para comprar produtos? Agora eles podem salvar vidas. O 

Pontos Pra Vida é um projeto de doação de pontos que reúne 

os maiores programas de fidelidade - Santander Esfera, 

Petrobras Premmia, DOTZ e Credicard - e que se uniu ao 

Movimento União Rio. 

Funciona assim: 

no site http://pontospravida.org

você escolhe ajudar o Movimento União Rio, 

dando suporte às comunidades. O próximo

passo é acessar por lá o seu programa de

fidelidade para realizar a doação.

O Pontos pra Vida recebe as doações e 

encaminha para o Movimento União Rio. 

O passo seguinte é com a gente: vamos 

transformar sua doação em cestas básicas e material de 

higiene e limpeza. Não deixe seus pontos parados!

#COMOPARTICIPAR

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

Faça a sua doação :

mailto:financeiro@institutophi.org.br


”Quando um pobre morre de fome , não é porque 

Deus não cuidou dele . É porque nem você nem eu

quisemos dar a ele o que ele precisava .”
Madre Teresa de Calcutá
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