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traçando novos caminhos

Distribuição de cestas do 

Movimento União Rio pela 

Associação Miratus de Badminton, 

na Comunidade da Chacrinha
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Malabarismos para

sobreviver

O que tem alimentado a sua alma durante a 

quarentena? Música? Filmes? Balé? Literatura? 

Se as grandes produções foram seriamente 

ameaçadas pela pandemia do coronavírus, 

artistas independentes, que vivem de shows, 

peças teatrais, saraus literários, exposições e 

performances para públicos menores e em 

espaços mais reduzidos, simplesmente ficaram 

sem palco. Sem falar na arte de rua, símbolo de 

resistência da cultura popular.

Além disso, a crise da cadeia que tem no artista 

sua ponta mais reconhecida atinge principal-

mente quem atua nos bastidores: técnicos, 

figurinistas, costureiras, maquiadores, monta-

dores de palco, eletricistas... O setor, que 

emprega cinco milhões de pessoas no Brasil e 

movimenta R$ 170 bilhões por ano, enfrenta o 

fechamento de aparelhos culturais, demissões 

e a fome de profissionais que não têm como se 

manter.

Precisamos encontrar formas de viabilizar que 

artistas, prestadores de serviço do ramo e 

espaços culturais, grandes e pequenos, pos-

sam continuar desempenhando seu importan-

te papel de alimentar nossas almas com arte, 

cultura e entretenimento. Neste momento, a 

solidariedade é bem-vinda.

Enquanto a solução não chega – nem o socorro de 

R$ 600 mensais da recém-aprovada Lei Aldir Blanc 

(1075/2020, já aprovada no Congresso, à espera da 

sanção presencial) – projetos são articulados para 

garantir a sobrevivência dos artistas à quarente-

na. Como o Festival Up, tema da entrevista desta 

edição que prestigia a arte e a cultura. Boa leitura!
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Arte produzida pelo espaço cultural As Josefinas Colab, de Campo Grande, 

parceiro de distribuição das cestas básicas do Movimento União Rio
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Os impactos da pandemia na cultura

#RIO CORONACONTRA
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O Senado aprovou em maio 

um projeto de lei que destina 

R$ 3 bilhões 
para socorrer o setor cultural 

durante a pandemia. 

Chamada de Lei Aldir Blanc, a 

proposta ainda precisa de sanção 

presidencial para entrar em vigor.

 Os R$ 3 bilhões deverão ser 

repassados pela União a estados 

e municípios até 15 dias após a 

publicação da lei. 

renda emergencial
que artistas e profissionais 
do setor poderão receber, 

inicialmente ao longo de três meses. 

O valor será retroativo a 1º de junho. 

Para espaços e instituições,a ajuda será 

de R$ 3 mil a R$ 10 mil

44% dos trabalhadores

do setor são autônomos,
sem salário fixo ou carteira 

assinada (IBGE).

A cada R$ 1 investido no setor, 

são gerados R$ 1,60 na economia. 
Considerando a queda 

de 100% do consumo dessa 

atividade, durante três meses, 

o impacto seria de 
R$ 11,1 bilhões negativos.

 (Levantamento UFMG)

Empregos formais 

na área da cultura 

também estão ameaçados

 

Atividades culturais
empregam cerca de

5 milhões de pessoas  
de toda a
mão de obra brasileira.

quase 6%

O setor movimenta

R$ 170 bilhões
por ano

Auxílio 
aos artistas

podem ser demitidos em decorrência 

do cancelamento de eventos, segundo 

estimativa da Associação Brasileira 

dos Promotores de Eventos.  

Em maio, centenas de funcionários

de museus, teatros e centros culturais

foram demitidos devido à redução de receita. 

580 mil
profissionais

do setor cultural

R$ 600
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PHI ENTREVISTA Conectando artistas independentes com o público

Com o isolamento social, os artistas independentes 

perderam a possibilidade de realizar apresentações, 

ao mesmo tempo em que as pessoas estão, em casa, 

sedentas por consumir entretenimento e conteúdos 

diferenciados. Com o objetivo de conectar estas duas 

pontas e “dar um up” nesta situação, nasceu a ideia 

de realizar o Festival Up (festivalup.org) – uma 

realização do Instituto Ekloos, com patrocínio da 

Vale e apoio da Agência Kio e Mattos Filho – que já é o 

maior festival online da América Latina, com 800 

vídeos disponíveis. Andréa Gomides, do Instituto 

Ekloos, conta tudo ao Boletim Phi. 

Como funciona o Festival Up?

Os artistas têm a oportunidade de enviar seus 

conteúdos, que são avaliados por uma equipe de 

curadores e, se selecionados, eles são remunerados 

e seus trabalhos são disponibilizados na plataforma 

que, assim, apresenta diariamente uma série de 

conteúdos inéditos nas áreas da música, dança, 

teatro, humor e literatura. As apresentações podem 

ser gravadas por até três artistas, cada um em sua 

casa, e cada artista participante dos vídeos selecio-

nados receberá R$ 300, até o limite de três artistas 

por vídeo. Ou seja, se o vídeo selecionado tiver três 

artistas, o valor a ser recebido será de R$ 900. 

Como está a procura pelos artistas? 

Já recebemos 18.450 vídeos e já colocamos na 

plataforma 800. Temos uma programação inicial de 

chegar a mil vídeos. Artistas já conhecidos do 

público que querem apoiar o festival enviam seu 

material de forma voluntária e gratuita. As apresen-

tações são de artistas de todos os estados brasilei-

ros, com uma enorme diversidade cultural, de 

manifestações de arte popular à arte clássica. Agora 

estamos passando para uma nova fase do festival, 

oferecendo também capacitações para os artistas. 

Semana que vem, por exemplo, teremos um curso 

sobre a carreira no mundo digital, em parceria com a 

gravadora ONErpm, para todos os músicos que se 

inscreveram no Festival Up.

E quantas pessoas já consumiram os conteúdos 

disponíveis? 

O festival já foi assistido por mais de 800 mil pessoas 

só no portal, sem contabilizar as outras duas formas 

de se assistir, que são o canal no IGTV (@festivalupo-

ficial) e as playlists disponíveis no canal do YouTube. 

E temos vídeos chegando a uma audiência de 1.500 

visualizações.  Muita gente transformando a sua casa 

em um palco para artistas de todo o Brasil. 

18.450
vídeos recebidos

800
vídeos publicados
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RETRATO DA MISÉRIA

4

Ana Cristina, de 7 meses, tinha uma irmã 

gêmea, Ana Clara. Mas as bebês nasceram 

prematuras e, com um mês, Ana Clara acabou 

morrendo. Ana Cristina é a caçula de Angélica 

Gomes, que mora em Manguinhos, numa casa 

de apenas um cômodo com cinco filhos, que 

cria sozinha. Ela tem seis, mas o mais velho, de 

13, mora com a irmã. 

O pai das crianças maiores foi assassinado e o 

segundo companheiro, pai das bebês, foi 

embora. Desde que perdeu o emprego de 

ajudante de cozinha num restaurante, há 

quatro anos, Angélica não conseguiu mais 

emprego. Sustenta a família com o Bolsa 

Família (R$ 291), mais uma pensão de R$ 218 

que recebe pelo filho mais velho, o único que 

foi registrado pelo pai – ele teve filhos com 

outras mulheres e o valor é dividido entre eles. 

Angélica , de Manguinhos

Para compor a renda, Angélica costuma catar 

latinhas para vender para a reciclagem, mas diz 

que com a pandemia de Covid-19, até isso ficou 

mais difícil. Além disso, as crianças estão em 

casa e a demanda por alimentos aumentou. 

Através da ONG local Origem Amorim, Angélica 

ganhou duas cestas básicas da campanha 

RioContraCorona, promovida pelo Movimento 

União Rio.

“Não consegui o cartão alimentação nem cesta 

básica pela escola. A bebê tem anemia 

falciforme, só pode tomar o leite Nan, que é 

caro. Graças a Deus, há pessoas boas no nosso 

caminho, como o pessoal da Origem Amorim, 

que trouxe as cestas básicas, além de fraldas, 

leite e lenço umedecido, e a dona de uma 

pensão próxima, que às vezes traz comida para 

minhas crianças”.

"Não consegui o

cartão alimentação

nem cesta básica

pela escola ."  
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Protagonismo durante a pandemia

O ano de 2020 seria de muita comemoração para 

a Granado Phebo. Em janeiro, a companhia 

fundada no Brasil por um imigrante português 

como uma botica completou 150 anos e chegou 

a organizar uma exposição para celebrar sua 

trajetória no Museu Histórico Nacional do Rio de 

Janeiro. Agora, enfrentar uma pandemia será 

outro fato marcante para entrar nesta linha do 

tempo, com destaque para a solidariedade.

Desde o começo da crise causada pela quaren-

tena, a Granado Phebo intensificou seu progra-

ma de assistência a pessoas e instituições, 

destinando 5 mil litros de itens como sabonete 

líquido e álcool para comunidades vulneráveis, 

hospitais, asilos e orfanatos e 10% das vendas 

da loja virtual em abril para a campanha 

RioContraCorona, do Movimento União Rio. Com 

o valor, foram compradas 2.421 cestas básicas. 

Também foram doados talco em gel para os 

profissionais de saúde, devido ao ressecamento 

da pele, e até os animais entraram no programa, 

com a doação de itens da linha pet para a ONG 

Focinhos de Luz e Suipa – com a crise, elas 

acabaram perdendo doadores.

que são pelo menos dois movimentos importan-

tes: o interno, quando empresas mudam suas 

linhas de produção e mobilizam recursos para 

ajudar, e o externo, com campanhas educativas 

voltadas à população, doações e voluntariado. 

Embora de modos diferentes, a Covid afeta a 

todos. É um momento em que a união será 

importante para vencermos a pandemia”.

5.000 litros de sabonete
líquido e álcool 
para comunidades vulneráveis,
hospitais, asilos e orfanatos

“Escolhemos o União Rio para doar recursos 

financeiros por ser um trabalho feito por 

pessoas sérias e comprometidas e por terem 

parceiros de confiança como Instituto Phi, 

Instituto Ekloos e Banco da Providência”, diz 

Higo Lopes, gerente de marketing da Granado 

Phebo, que diz que o papel das empresas e 

organizações nessa crise é fundamental. “Acho 

10% das vendas
da loja virtual em abril
para a campanha RioContraCorona
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Obras de artistas plásticos como José Bechara, 

Elizabeth Jobim, Eduardo Sued, Coletivo 

Muda, Georg Baselitz e Paulo Climachauska, 

dentre outros grandes nomes da arte contem-

porânea, vendidos a preços mais baixos e com 

um percentual revertido a alimentação saudá-

vel de famílias vulneráveis. A ação de incenti-

vo ao consumo de arte e à filantropia ao mes-

mo tempo, chamada de “Colecionismo Solidá-

rio”, foi lançada pela Artmotiv Consultoria de 

Arte, em parceria com galerias, artistas e 

colecionadores.

Na prática, as obras de arte são vendidas 

online (no site https://artmotiv.com.br/ 

colecionismo-solidario/), com preços entre 

R$ 2,5 mil e R$ 75 mil. Parte da renda – de 5% a 

10%, dependendo da obra – é revertida para o 

Orgânico Solidário, iniciativa sem fins 

lucrativos que distribui cestas de alimentos 

orgânicos em comunidades vulneráveis, com-

batendo a insegurança alimentar e estimulan-

do produtores rurais com dificuldade de 

escoar seus produtos neste momento.

MOBILIZA RIO
Arte a serviço da solidariedade

“As obras estão sendo vendidas com preços 

bem vantajosos para atrair compradores. A 

ação é uma espécie de corrente, que ajuda 

artistas, produtores orgânicos e comunidades 

vulneráveis, que recebem legumes, frutas e 

verduras frescos”, diz a sócia da Artmotiv, 

Christiane Laclau.

O Instituto Phi faz a gestão financeira do 

Orgânico Solidário: cada cesta contém 14 itens 

variados e cerca de 6 kg de legumes, frutas e 

verduras, com custo de R$ 45 a unidade.

Obra de

Paulo Climachauska

=
5% a 10%

do valor da obra

vendida no site
https://artmotiv.com.br

colecionismo-solidario/

doação de

alimentos
orgânicos
em comunidades

vulneráveis
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Um universo de possibilidades para jovens

No palco, uma lona se abre. Acrobatas, bailari-

nos, malabaristas, músicos, atores e atrizes do 

Lona na Lua, associação cultural e social sem 

fins lucrativos, dão vida a personagens em 

mais um espetáculo cheio de cores e poesia. 

Por trás das fantasias, são 400 crianças e 

adolescentes de 8 a 18 anos de famílias de 

baixa renda, que através de oficinas de teatro, 

música, dança, circo e produção audiovisual, 

têm uma oportunidade de desenvolvimento 

social e cultural.

 Com projetos nos municípios fluminenses de 

Rio Bonito e Casimiro de Abreu (nesta, em 

parceria com a prefeitura local), a meta da 

organização é ter uma lona em cada cidade de 

interior do Brasil para utilizar a arte como 

ferramenta de transformação, estimulando o 

surgimento de jovens críticos, conscientes e 

inseridos no contexto da comunidade. 

O Lona na Lua é uma das organizações apoia-

das através do Instituto Phi. Mas as vendas de 

ingressos para os espetáculos que são realiza-

dos regularmente para a comunidade repre-

sentam uma importante forma de sustentabili-

dade da organização. Com o isolamento impos-

to pela pandemia, os projetos estão paralisa-

dos – em março, inclusive, haveria a estreia de 

um espetáculo, que acabou ficando em espera.

“Recentemente, fizemos uma mudança da lona 

de Rio Bonito para outro terreno e, embora o 

Lona na Lua tenha recebido muitas doações de 

materiais, as obras de adequação foram 

realizadas por uma empresa, que ainda estão 

sendo pagas. Temos contas de luz, água, 

salários. Não podemos deixar de ter um vigia 

noturno, por exemplo. Acreditamos muito na 

sustentabilidade dos nossos projetos, mas 

patrocínios são um suporte e, neste momento, 

estamos impedidos de conseguir essa inde-

pendência”, lamenta o fundador do Lona na 

Lua, Zeca Novais.
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Cada um ajuda como pode. Aos 11 anos, Davi Lopes Street, morador de 

Ipanema, adora desenhar. Com 2 anos, já segurava o giz com firmeza, 

conta a mãe, Cristiane. Ao conhecer a campanha RioContraCorona, do 

Movimento União Rio, ele teve uma ideia: fazer um desenho para uma 

camiseta e vender para arrecadar recursos para a ação. 

As camisas, que estão sendo produzidas pelo Instituto Mundo Novo, 

custam R$ 60 cada (+ frete, para quem não está na Zona Sul do Rio de 

Janeiro) e 100% da arrecadação será revertida para a compra de cestas 

básicas para serem entregues em comunidades vulneráveis do Rio.

Para saber como adquirir a camisa, visite o perfil de Davi no Instagram: 

@davilopesstreet.

Desde março, a campanha RioContraCorona, gerida pelo Instituto Phi, 

Instituto Ekloos e Banco da Providência, já entregou 2,7 mil toneladas 

de alimentos e 840 mil litros de material de higiene e limpeza para 

mais de 200 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 237 

comunidades cariocas. 
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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)
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Camisas
do bem

mailto:financeiro@institutophi.org.br
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“Solidários, seremos união.

Separados uns dos outros, seremos pontos de vista.

Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.”
Bezerra de Menezes

Nossos agradecimentos

às fotógrafas voluntárias

Cris Lopes e Rita Lima,

que assinam as fotos

desta página e da capa.
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