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juntos , cuidando  do outro 

Foto: Distribuição de cestas na Obra Social 

Dona Meca, em Jacarepaguá
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Doar Fashion se reinventa na pandemia 

Quem pensa que moda e filantropia não 

caminham juntos, talvez não conheça o Doar 

Fashion. O mega bazar, que reúne roupas novas 

de grandes grifes e peças usadas dos closets 

mais bárbaros da sociedade carioca, além de 

acessórios, arte e decoração, no ano passado 

levou 3.500 pessoas em dois dias ao Jockey 

Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, levantando 

R$ 952 mil em vendas. Com gestão financeira do 

Instituto Phi, os recursos foram 100% doados a 

28 organizações sociais. Mas diante da pande-

mia de Covid-19, em 2020, o evento, que já era 

um exemplo de sustentabilidade e responsabi-

lidade social, também precisou se reciclar. 

O distanciamento social tão necessário impe-

diu a realização do evento, mas trouxe as lives 

para nossas vidas. Assim, nasce o Doar Fashion, 

Vamos Juntos!, um conjunto de experiências 

gastronômicas, culturais, artísticas, de beleza e 

espirituais através da web, oferecendo aos 

participantes crescimento pessoal, diversão e 

solidariedade ao mesmo tempo. As lives são 

realizadas com profissionais que doam o seu 

conhecimento, enquanto os participantes 

doam qualquer quantia e vivenciam cinco 

experiências por mês. As organizadoras 

sugerem uma mensalidade de R$ 110, mas é 

possível contribuir com um valor menor ou 

maior, é claro. 

No Instagram @doarfashion.vamosjuntos tem 

a programação das próximas experiências e a 

lista de organizações beneficiadas. Tudo feito 

com carinho, transparência e muita generosi-

dade, garantindo ao Doar Fashion, Vamos 

Juntos! a credibilidade necessária para fazer 

tanto sucesso quanto o evento de moda que o 

originou. Visite, participe e doe!

Banco Santander
Agência 0125

c/c: 130056199
Instituto Phi

CNPJ 19.570.828/0001-03
*Os comprovantes das doações devem ser 

encaminhados para o WhatsApp (21) 99788-9669



Números da Covid-19 no Brasil e no RJ

#RIO CORONACONTRA
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O IVM varia de 0 a 100 pontos: 
quanto maior o valor do índice de um município, 
mais vulnerável e suscetível ele está com relação 
aos impactos da Covid-19. 

O índice considera dados 
públicos como proporção 
de população idosa, número 
de leitos hospitalares e 
de UTI, quantidade de 
respiradores por 100 mil 
habitantes e PIB per capita. 

casos confirmados
710.887

óbitos registrados
37.312

casos confirmados
69.499

óbitos registrados
6.781

o
3  país com mais óbitos
em decorrência da doença, 
atrás apenas do Reino Unido e Estados Unidos.

*Apurado pelo Instituto Votorantim -  Atualizado em 04/06/2020

Conheça o Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM)

dos municípios beneficiados pelo Movimento União Rio

Índice de Vulnerabilidade

Municipal (IVM)

835

122

Rio de Janeiro Casimiro
de Abreu 

Nilópolis Duque
de Caxias 

Queimados Japeri São
Gonçalo 

São João
de Meriti 

Nova
Iguaçu 

Mesquita Magé Belford
Roxo 

768

98

545

67

1.935

219

825

106

1.887

211

114

10

1.120

17

1.688

286

735

42

166

6

33.695

4.231

70,01IVM 67,74 61,96 61,70 60,68 57,90 57,48 57,35 57,06 52,20 49,81 44,81

0,00IVM 100,00

Belford Roxo
e Magé são os

mais vulneráveis
dentre os 92

municípios do
Estado do RJ

Casos de
Covid-19

Óbitos por
Covid-19
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Auxílio emergencial 
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O sistema entendeu que a pessoa tem vínculo 
empregatício ativo

O sistema entendeu que algum membro da 
família indicado no pedido veio a óbito

Erro ou omissão ao informar pessoas que residem no mesmo endereço  

Faltam dados da pessoa no cadastro do governo 

Erro no CPF ou data de nascimento de membros da família

34% das famílias nas favelas perderam toda a renda 
por causa do novo coronavírus
39% contam com menos da metade da renda 
anterior à pandemia

Principais motivos para recusa do auxílio

O sistema considera que o cidadão recebe 
benefício do INSS ou seguro-desemprego

O sistema entendeu que a renda familiar 
declarada é superior a três salários mínimos

com renda per capita até R$ 522,50 mensais

ou renda familiar até R$ 3.135,00 

       (três salários mínimos)

trabalhadores informais,

microempreendedores individuais (MEI) 

desempregados 
(que não recebem seguro-desemprego)

União
 já requisitaram o auxílio emergencial 

mais de
8 milhões
podem ter
recebido indevidamente
de acordo com o TCU

Muitos cidadãos que

teriam direito
aos R$ 600
não conseguiram receber

= mais da metade
da população

107 milhões
de brasileiros

19,2 milhões
delas estão no Bolsa Família

10,5 milhões
delas estão no Cadastro 
Único do Governo Federal

57,9 milhões
já foram beneficiadas

= R$ 74,6 bilhões
creditados

a a(incluindo a 1  e a 2  parcela)

Motivos que podem gerar uma análise inconclusiva :

(Fonte: Data Favela)

pediram o auxílio emergencial 

= 65%

8,8 milhões
de moradores 
de favelas

61%
foram
aprovados

13,6 milhões de pessoas
moram em favelas no Brasil
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PHI ENTREVISTA
Porque não existe educação 

sem alimentação

Dentre as muitas questões a serem enfrentadas 

durante a pandemia de Covid-19, uma das mais 

importantes é preservar o direito à alimentação 

dos alunos da rede pública de ensino, principal-

mente daqueles em situação de vulnerabilidade 

social, durante o período de suspensão das aulas. 

Ainda que a prefeitura do Rio de Janeiro tenha 

anunciado um programa de distribuição de 

cartões-alimentação, o benefício não chega a 

todos. Assim, a Parceiros da Educação RJ, organiza-

ção sem fins lucrativos que há 10 anos atua na 

promoção de parcerias com escolas públicas para a 

formação integral de qualidade de crianças e 

jovens, deu início a uma campanha de arrecadação 

para levar alimentos às famílias mais vulneráveis 

de alunos das escolas parceiras. Já foram distribuí-

das 285 cestas básicas e esta semana serão entre-

gues 533 cartões-alimentação de R$ 100 cada, em 

parceria com o Instituto Phi e o Movimento União 

Rio, conta Paula Vianna, diretora da Parceiros da 

Educação RJ:

Quem são os alunos que receberão os cartões?

A Parceiros da Educação RJ apoia 15 escolas públi-

cas da 2ª Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) 

da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro, que abrange Grande Tijuca, Rocinha e Zona 

Sul do Rio de Janeiro, com mais de 5.500 alunos. 

Assim, fizemos um levantamento junto aos diretores 

das escolas parceiras para selecionar em torno de 

10% das famílias mais vulneráveis de cada escola e 

que não têm sequer o Bolsa-Família. Com a campa-

nha que estamos fazendo, conseguimos arrecadar o 

valor para 315 cartões e o Phi está contribuindo com 

218 cartões, num total de 533 famílias atendidas. 

Por que a mudança de cestas básicas para cartões?

Começamos essa campanha distribuindo cestas 

básicas, porém a logística é bastante complicada. 

Estudamos a alternativa de cartão-alimentação, 
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mas os custos são elevados. Um contato com o 

Instituto Phi, nosso parceiro desde 2015, trouxe a 

solução. O Instituto Phi conseguiu uma parceria para 

fornecimento de cartão-alimentação sem taxas. A 

distribuição dos cartões é mais simples e podemos 

fazer a recarga sem mobilizar equipes, reduzindo o 

risco de contaminação; as famílias podem usar o 

dinheiro para comprar o que for mais necessário 

para elas e que não vem na cesta básica, como uma 

proteína, por exemplo, e ainda criamos uma cadeia 

de sustentabilidade para as comunidades, estimu-

lando mercados locais – há famílias da Rocinha, 

Dona Marta, Cerro-Corá, Alto da Boa Vista, dentre 

outras. Agradecemos as doações que já foram feitas, 

mas pedimos: continuem doando, porque não existe 

educação sem alimentação.                                                                                                 

533 famílias
de alunos de

escolas municipais

da Grande Tijuca,

Rocinha e Zona Sul

Como colaborar :

Visite o link

https://parceiroseducacaorj.

colabore.org/cartaoalimentacao

e doe qualquer quantia

https://parceiroseducacaorj.colabore.org/cartaoalimentacao
https://parceiroseducacaorj.colabore.org/cartaoalimentacao


RETRATO DA MISÉRIA
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A definição clássica de refugiado é "o imigrante 

que sofre de perseguição por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, política ou grupo 

social". No entanto, a Acnur, agência da ONU 

para refugiados, já incorpora as características 

de uma crise humanitária: fome, ausência de 

serviços básicos e perda de renda – interpre-

tação que abarca, por exemplo, a população 

que foge da Venezuela por conta da crise 

generalizada no país. Caso da família de María 

Alejandra Escobar, que há dois anos veio para o 

Brasil, viveu um ano em Roraima e então 

mudou-se para o Rio. 

 

María vive com o marido e oito filhos pequenos 

num casa alugada em Guaratiba, bairro que 

tem o 118º pior Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) da lista de 126 bairros do muni-

cípio. O casal vivia na Venezuela da venda de 

legumes, frutas e verduras, mas com a crise 

política e econômica, perdeu tudo. Eles foram 

para Roraima, mas também lá acabaram 

morando na rua e tirando sobras de comida do 

lixo para comer. Conseguiram vir para o Rio e, 

desde março, com a ajuda da Associação 

Mawon que promove a integração de imigran-

tes em vulnerabilidade no Brasil, através da 

educação, da cultura e da geração de renda – o 

María , de Guaratiba
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marido de María trabalha num supermercado, 

com salário líquido de R$ 1.110.

 

“Mas pagamos aluguel de R$ 600, luz e gás, 

então não sobra muito para comprar comida, 

fraldas e leite. Cinco crianças estavam na esco-

la e se alimentavam lá, mas agora estão em 

casa e não conseguimos o auxílio emergencial 

do governo”, conta.

 

Ainda assim, María considera a situação da 

família melhor que quando viviam na Venezuela:

 

“Eu amava meu país, que é lindo, mas há 

problemas de abastecimento de alimentos e a 

população está desesperada. Aqui, há pessoas 

muito boas que nos ajudam, como vocês, com 

essas cestas básicas”.



#EMPRESARESPONSÁVEL
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Expandindo o impacto de mais de 100 projetos sociais

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS       10.06.2020

Maior gestora de recursos independente 

brasileira, com R$ 40 bilhões sob seu guarda-

chuva, a SPX Capital entrou no pacote de ajuda 

da campanha RioContraCorona, do Movimento  

União Rio, e doou R$ 700 mil para a aquisição de 

cestas básicas e kits de higiene e limpeza para 

populações em extrema vulnerabilidade social. 

A atuação na filantropia da SPX já vinha de 

longe: através do Instituto Phi, nos últimos 

cinco anos, a SPX doou para mais de 100 proje-

tos sociais nas áreas de saúde, educação, 

geração de trabalho e renda e inclusão social de 

crianças, idosos e pessoas com deficiência em 

situação de risco socioeconômico. 

 

"Somos alimentados pela ideia de que muitas 

pessoas agindo juntas podem causar mudanças 

radicais. Assim, buscamos ajudar as organiza-

ções da sociedade civil que já têm expertise nas 

causas em que atuam, dar escala a quem já está 

preenchendo as lacunas deixadas pelo Estado e 

contribuindo para aprimorar políticas públicas. 

Esperamos que, a partir dessa crise, esses 

valores de colaboração e solidariedade fiquem 

mais consolidados na nossa sociedade", ressal-

ta Bruno Mafra, coordenador do comitê de 

filantropia da SPX.

5 anos
doações para mais 
de 100 projetos sociais

saúde

educação

geração de 
trabalho e renda

inclusão social de crianças,

idosos e pessoas com deficiência 

em situação de vulnerabilidade 



PHI BRASIL AFORA
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Música transformando vidas

Música como forma de garantir inclusão social 

e transmitir os princípios da disciplina e do 

trabalho em equipe para jovens em situação 

de vulnerabilidade social. Esse é o foco do 

projeto “Musicalizando Pessoas com Amor”, 

do Conservatório Musical do Vale do Juruá, 

que funciona no Educandário de Cruzeiro do 

Sul, no Acre. A ação, idealizada e coordenada 

pelo Ministério Público do estado em parceria 

com o Exército, é um dos projetos apoiados 

pelo edital do Movimento Bem Maior, com 

gestão do Instituto Phi.

 

Criado em 2016 com 40 crianças, o Conserva-

tório atende atualmente 400 crianças e jovens 

da cidade de Cruzeiro do Sul, que tem um dos 

piores índices de criminalidade do Acre. Os 

alunos recebem gratuitamente aulas teóricas 

e práticas dos diversos instrumentos musicais 

de orquestra e de canto. Com o apoio do 

Movimento Bem Maior, a sede da entidade 

está sendo reformada, instrumentos foram 

adquiridos e o coral e a orquestra já recebem 

convites para apresentações. O Educandário 

espera em breve realizar mais um sonho: ter 

um estúdio de gravação.

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS       10.06.2020

40
crianças

2020

400
crianças

2016

10X
em 4 anos
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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.

mailto:financeiro@institutophi.org.br
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