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derrubando muros

Foto: Entrega de cestas do Orgânico Solidário na 

Comunidade do Batan, pela Associação Amor e Vida
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A filantropia brasileira sairá fortalecida?

No meio do caminho, uma pandemia avassala-

dora se espalha, impactando ricos e pobres, 

pequenos empreendedores e grandes corpo-

rações, potências mundiais e países em desen-

volvimento. Até aqui, quase 420 mil pessoas 

perderam suas vidas em todo o planeta e um 

cenário de recessão econômica mundial é 

previsto.

Para o Terceiro Setor, que atende as popula-

ções mais vulneráveis e lida com os maiores 

desafios do planeta, os impactos econômicos 

podem ser profundos. Com a crise, os recursos, 

que já eram limitados em circunstâncias 

normais, podem ficar mais escassos. 

Mas a articulação das ONGs, implementando 

ações em redes, conquistando um volume 

inédito de doações e mostrando a força de seu 

impacto social, nos fazem pensar que a filan-

tropia brasileira sai fortalecida. 

Para se ter uma ideia, até o momento, foram R$ 

5,6 bilhões em doações para o combate à 

pandemia mapeados pelo Monitor das 

Doações, da Associação Brasileira de Capta-

dores de Recursos (ABCR). Segundo o Censo 

bienal do Gife (Grupo de Institutos, Fundações 

e Empresas), em todo o ano de 2018, foram 

doados R$ 3,25 bilhões.

Nunca na história houve 

tantas buscas de “como 

ajudar”, revela pesquisa

do Google Trends .

Nunca na história houve tantas buscas de 

“como ajudar”, revela pesquisa do Google 

Trends. Sabemos que a maioria das doa-

ções são emergenciais. Mas somos otimis-

tas de que haverá, sim, reflexos para a 

cultura da doação.



Pobreza é fator de risco para crianças no Brasil

#RIO CORONACONTRA

No Brasil, o número de mortes e internações de crianças e adoles-

centes na pandemia está acima dos demais países. Segundo 

especialistas, a desigualdade social pode ser um dos fatores que 

explica o fenômeno.

Hospitalizações por SRAG

Hospitalizações por SRAG por raça
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crianças
Negros 
(pretos + pardos)

59,4%

Brancos
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Amarelos
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Também são as crianças e adolescentes negros os mais 

hospitalizados por SRAG – a somatória de pretos e 

pardos é de 7.134 casos, com 303 mortes, enquanto as 

crianças brancas representam 6.271, com 237 óbitos.

 Segundo dados do SUS compilados pela Agência Pública, há 225.164 

registros de hospitalizações de crianças e adolescentes por Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) nesta pandemia, 30% a mais que no 

mesmo período do ano passado.  Destes, 754 vieram a óbito, um número 

bem maior que os indicadores confirmados de Covid mostram 

(369, segundo o Portal da Transparência).

Uma série de comorbidades vêm se 

mostrando determinantes nos casos 

de complicações da Covid-19 em 

jovens. Como a obesidade, maior 

entre as classes mais baixas 

(relacionada a um maior consumo de 

alimentos ultraprocessados, mais 

baratos) e a asma, que tem mais 

chances de complicação sem o 

controle ambiental necessário (as 

casas de famílias mais pobres têm 

cômodos pequenos e pouco 

ventilados). 
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#RIO CORONACONTRA#RIO CORONACONTRA
A crise tem rosto de mulher

Fonte:  Relatório da ONU "Transformando Promessas em Ações: 

Igualdade de Gênero na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável" 

As mulheres também são mais vulneráveis à 

instabilidade alimentar em dois terços dos países 

– o que quer dizer que, quando há uma crise, é 

mais provável que as mulheres sintam fome do 

que os homens.

122    x 100
mulheres com idade 

entre 25 e 34 vivendo 

em situação de 

pobreza extrema

homens da mesma 

faixa etária na 

mesma situação. 

12,8%    x 12,3%
mulheres vivendo

em lares pobres

no mundo

homens vivendo

em lares pobres

no mundo

= 5 milhões de mulheres a mais nessa 

situação do que homens.

Agora , dados de Brasil :

E também recebem menos aposentadoria

R$ 1.958    x R$ 2.495
Rendimento mensal médio das mulheres

foi 22% menor do que o dos homens

13,1%    x 9,2%
Taxa de desocupação total

10,2%    x 5,1%

Taxa de desocupação do

responsável pelo domicílio

37% das mulheres desocupadas

estavam procurando emprego há mais de um ano,

contra 27% dos homens

R$ 1.707    x R$ 2.051
Com rendimentos inferiores aos recebidos pelos

homens, a contribuição para a previdência das

mulheres também é menor, impactando no valor

das aposentadorias. Em média, a aposentadoria

das mulheres foi 17% menor do que a dos homens.

Fonte: IBGE/Dieese

Elas ganham menos Desemprego é maior entre elas

Afazeres domésticos

Falta de creche tira mulher

do trabalho remunerado

21h18    x 10h54
Mulheres gastaram 95% mais tempo em 

afazeres domésticos do que os homens. 

Em média, foram 541 horas a mais por ano, 

equivalente a 68 dias (considerando uma 

jornada de 8 horas/dia)

MÉDIA DE HORAS SEMANAIS
41%

nenhum filho
na creche

(até 3 anos)

67%
todos os filhos

na creche
(até 3 anos)

Das mulheres com filhos na creche,

67% tinham trabalho remunerado. 

Já entre as mulheres cujos filhos não tiveram

acesso a creche, somente 41% estavam trabalhando

No mundo...
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PHI ENTREVISTA
‘A pandemia só deu um empurrão para quem já era solidário'

A criação do Movimento União Rio já vinha sendo ensaiada há muitos anos, conta um dos fundadores, o 

empresário Walter de Sá Cavalcante, sócio do Fundo Manifesta Capital. A pandemia de Covid-19 foi o combus-

tível necessário para o grupo começar a trabalhar, todos em comum acordo contra um inimigo invisível, sem 

interferências políticas ou ideológicas. Hoje, são cerca de 500 integrantes voluntários, considerando todos os 

envolvidos direta ou indiretamente – como alguns doadores que não participam ativamente de decisões, mas 

que fazem parte da rede. A primeira frente de trabalho foi a da saúde, por conta da falta de leitos hospitalares 

e, em seguida, o combate à fome nas comunidades vulneráveis. Confira a entrevista com Waltinho:

Qual o balanço da atuação do Movimento até agora e 

quais os próximos passos?

Foram ou estão sendo entregues 370 leitos e 75 

equipamentos (monitores, ultrassom, raio x etc). 

Também conseguimos abrir muitos leitos em outros 

hospitais porque havia falta de Equipamentos de 

Proteção Individual – capotes, luvas, máscaras. 

Foram doadas 868 mil unidades de EPIs. Mas as 

necessidades mudaram. A demanda por leitos é 

menor e não adianta começar a investir mais nisso 

agora, pois demorariam a ficar prontos. Estamos 

entendendo que o foco da saúde agora precisa ser 

na educação. Tem muita gente morrendo em casa 

por falta de informação. Na frente de comunidades, 

já entregamos 2,4 mil toneladas de alimentos e mais 

de 762 mil litros de material de higiene e limpeza e 

esse trabalho precisa continuar, por isso precisamos 

pedir que as pessoas continuem doando, pois 
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tivemos de reduzir as entregas diárias de cestas 

básicas por causa da queda no volume de doações.

Em sua opinião, como fica o Terceiro Setor pós-

pandemia?

Acredito que a grande luz do União Rio foi conseguir 

mostrar que quando se integra o Terceiro Setor 

entre si e com empresários, líderes comunitários e 

influenciadores, ganhamos uma potência gigante. 

Não precisa ter uma pandemia para a gente se arti-

cular dessa maneira. Eu cheguei a pensar que o lado 

positivo disso tudo seria que todos sairiam mais 

solidários, mas pensando bem, eu acredito que a 

pandemia só deu um empurrão para quem já era 

solidário, tinha vontade de fazer algo, mas achava 

que não tinha tempo ou que não ia ser efetivo. Todo 

mundo quer uma cidade melhor, um país melhor, 

para fazer a diferença é só acreditar que é possível. 

500 voluntários
envolvidos direta ou indiretamente

no Movimento União Rio

 75 
equipamentos 

(monitores, ultrassom,

raio x etc)

868 mil
unidades

de EPIs

370
leitos

762 mil L
de produtos de 

higiene e limpeza

 

2,4 mil 
toneladas
de alimentos



RETRATO DA MISÉRIA
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Num quarto de uma casa de cômodos, no bair-

ro da Chatuba, município de Mesquita, Carla 

Cristina Martins mora com o marido Jefferson 

Martins e suas quatro filhas, com idades entre 3 

e 12 anos. O banheiro é compartilhado com os 

ocupantes dos outros oito quartos da 

habitação coletiva. Jefferson sustenta a família 

trabalhando como coletor de lixo – ele recebe 

um salário mínimo (R$ 1.045).

Carla , da Chatuba
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Antes da pandemia de Covid-19, Carla acordava 

quando o sol nascia para arrumar as quatro 

meninas – as duas mais velhas iam para a 

escola pela manhã e, à tarde, para o Instituto 

Mundo Novo, uma instituição sem fins lucra-

tivos que oferece projetos educacionais, 

culturais e profissionalizantes para crianças e 

jovens da região. Já as duas mais novas iam 

para a ONG pela manhã, onde frequentavam a 

creche, e passavam a tarde em casa com a mãe.

“Agora, com as quatro crianças em casa o dia 

inteiro, os gastos com alimentação aumen-

taram. Graças a Deus contamos com o Mundo 

Novo, que nos ajuda com doações, como as 

cestas básicas, e ainda passa atividades para as 

meninas fazerem em casa”.

Carla é uma das beneficiárias da campanha 

RioContraCorona, do Movimento União Rio.

“Agora , com as quatro crianças

em casa o dia inteiro,

os gastos com alimentação

aumentaram .“



#EMPRESARESPONSÁVEL
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Ajuda emergencial em diferentes frentes
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Desde o início da pandemia de Covid-19, o 

Instituto Unibanco – que atua na área de 

gestão em educação para fortalecimento da 

educação pública – anunciou um pacote de 

auxílio emergencial para famílias em vulnera-

bilidade social do Rio de Janeiro, de Fortaleza 

(CE) e Belo Horizonte (MG). Para atendê-las, 

firmou parcerias com organizações locais que 

têm atuação nos territórios selecionados e a 

capilaridade necessária para a distribuição das 

doações, como é o caso do Movimento União 

Rio, com a campanha RioContraCorona

Tiago Borba, gerente de Planejamento e 

Articulação do Instituto Unibanco, conta que, 

ao longo dos meses, os parceiros e as ações 

foram se diversificando diante da necessidade 

de apoio a outros públicos. Assim, o pacote de 

ajuda passou a contemplar, além da distribui-

ção de alimentos: a transferência de renda 

para trabalhadores informais, transexuais, 

travestis e egressos do sistema prisional; kits 

de inverno e estruturação de abrigo para 

idosos; compra e distribuição de produtos 

orgânicos oriundos da agricultura familiar e 

bolsa para jovens periféricos, entre outras. 

 
1.000 unidades de EPIs

(touca, avental, luva e máscara)

e álcool em gel 

“Acreditamos que as instituições privadas 

fazem parte do espaço público para o fortaleci-

mento de políticas sociais. Não poderia ser 

diferente nesta crise que o Instituto Unibanco 

se engajasse. Esta aproximação das organiza-

ções da sociedade civil para a realização de 

ações humanitárias conjuntas tem gerado 

aprendizados para ambos os lados, no que 

tange tanto aos seus papéis sociais como ao 

desenvolvimento institucional dos envolvi-

dos”, conclui Tiago.

R$ 22,7 milhões
Auxílio emergencial

100 mil pessoas
beneficiadas

27 mil cestas básicas
doadas à campanha RioContraCorona
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Geração de renda , caminho da inclusão social

Filho de uma costureira da cidade de Itabira, 

em Minas Gerais, Ronaldo Silvestre se tornou 

modelista e, depois de 20 anos longe de sua 

cidade natal, retornou para criar o Instituto ITI 

- Igualdade, Transformação & Inovação Social 

e fazer a diferença. A organização promove 

qualificação profissional e geração de renda 

nas áreas de moda, design & artesanato, 

comunicação, gastronomia e artes.

Com apoio de tecelagens e da prefeitura, são 

oferecidas aulas gratuitas de costura para 
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mulheres em situação de vulnerabilidade 

social – a cada semestre, 115 vagas são aber-

tas. O Instituto também tem 80 vagas por 

semestre em cursos livres de produção de 

salgados, doces e tortas e outras 20 no curso 

de gastronomia social. Há turmas voltadas a 

jovens de 14 a 17 anos atendidos pelo CREAS - 

Junior (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social).

Em tempos de pandemia, o ITI lançou a cam-

panha Costurando pela Vida, de arrecadação 

coletiva para produzir 120 mil máscaras de 

proteção hospitalar e distribuir cestas básicas 

para famílias carentes em Itabira. 

O Instituto ITI tem o apoio financeiro do Movi-

mento Bem Maior, com gestão do Instituto Phi.

Como colaborar :

As doações podem ser feitas 

através da Benfeitoria:

benfeitoria.com/

costurando-pela-vida-instituto-iti-epb 
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#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.

Faça a sua doação :

Doe com AME 

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

Pontos de Programas de Fidelidade

Entre no site http://pontospravida.org e escolha ajudar 

o Movimento União Rio, dando suporte às comunidades.

(Itaú Sempre Presente, Dotz, Esfera, Livelo e Petrobras Premmia)

mailto:financeiro@institutophi.org.br
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"Você nunca sabe que resultados virão da sua ação.

Mas se você não fizer nada , não existirão resultados ."
Gandhi
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