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Impacto que começa com uma seleção clara e objetiva

Já são mais de 700 projetos sociais das mais varia-

das áreas apoiados pelo Instituto Phi em seis anos e 

mais de 1.2 milhões de pessoas impactadas. No 

momento, há 139 projetos ativos, isto é, recebendo 

recursos financeiros geridos pelo Phi. Mas como são 

selecionados esses projetos?

Ao se cadastrar no site www.institutophi.org.br – 

para isso, é preciso ter CNPJ e a documentação em 

dia – as organizações respondem um questionário 

que permite uma avaliação inicial baseada em 

quatro pilares: transparência, qualidade de gestão, 

potencial de impacto e solidez. São perguntas sobre 

a equipe de funcionários e voluntários, previsão 

orçamentária, planejamento estratégico, prestação 

de contas, contabilidade, assessoria jurídica, 

captação de recursos, parcerias, replicabilidade e 

resultados alcançados, dentre outros temas. 

Uma ferramenta própria do Phi analisa e faz uma 

fotografia da organização e, a partir daí, é feito um 

diagnóstico inicial que ajuda os investidores a 

escolherem onde querem investir. 

“Caso a organização queira, pode pedir um feedback 

sobre sua avaliação. Assim, ela pode rever processos 

e melhorar sua gestão”, observa a diretora do 

Instituto Phi, Luiza Serpa, ressaltando que a equipe 

também faz uma curadoria proativa dos projetos, 

indo atrás de organizações sociais qualificadas para 

fazer parte de seu portfólio. 

Depois que o doador, com a assessoria do Phi, esco-

lhe o destino da doação, a equipe monta, junto com a 

organização, o planejamento  do apoio. A partir daí, é 

feito um acompanhamento periódico das atividades 

para mensuração do impacto gerado pelo projeto.

“O repasse do recurso é feito em etapas e recebe-

mos relatórios regulares que demonstram a aplica-

ção correta no que foi previamente acordado”, 

explica Luiza.

Gerimos todo o processo de abertura ,

acompanhamento e seleção de projetos sociais

através de edital , de forma customizável .

Além dos projetos apoiados via doações livres, há 

ainda os que são apoiados através de editais e leis 

de incentivos fiscais. 

“Gerimos todo o processo de abertura, acompanha-

mento e seleção de projetos sociais através de 

edital, de forma customizável. É o caso dos 50 

projetos espalhados pelo Brasil apoiados pelo edital 

do Movimento Bem Maior 2019/2020. No caso dos 

repasses via leis de incentivo, o Phi faz a curadoria 

dos projetos e um acompanhamento personalizado 

da execução do apoio”.

Transparência

Potencial de Impacto Solidez

Qualidade de Gestão



Mobilizações sociais que não podem ficar esquecidas

Que fim terão as grandes campanhas solidárias surgidas na pandemia? O enfrentamento à Covid já ultrapas-

sou os R$ 6 bilhões em doações no Brasil, segundo o Monitor das Doações da Associação Brasileira de 

Captadores de Recursos (ABCR), sendo R$ 1 bilhão mobilizados através de 525 campanhas filantrópicas no 

Brasil. Organizações da sociedade civil adotaram medidas ágeis para conter o coronavírus e também os 

efeitos decorrentes da pandemia, incluindo a crise econômica, com especial atenção aos grupos em situação 

de vulnerabilidade. Esses aprendizados coletivos e tecnologias sociais – com potencial para se tornarem 

ações estruturantes, replicáveis e sustentáveis – não podem ser esquecidos.

Confira aqui algumas das campanhas que mais arrecadaram recursos – dinheiro aplicado na equipagem de 

hospitais, na realização de testes, no combate à fome e na redução do contágio, através do acesso à popula-

ção a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) .

 

#INFORMAPHI

Movimento União Rio 
Movimento voluntário da sociedade civil, com doações 

destinadas a duas frentes – a de saúde (ativação de leitos em 

hospitais e compra de EPIs para profissionais) e a de comuni-

dades  (a campanha RioContraCorona faz a distribuição de 

alimentos e itens de limpeza para comunidades do Estado do 

Rio). Informações e doações no www.movimentouniaorio.org

R$ 56.306.668,65

Salvando Vidas : apoio em dobro
Trata-se do maior financiamento coletivo do Brasil – cada real doado é dobrado 

pelo BNDES. Os recursos são direcionados para suprir demandas emergenciais 

de quase mil hospitais filantrópicos. As doações podem ser feitas no link 

https://benfeitoria.com/salvandovidas 

R$ 56.670.112,00

Unidos contra a Covid-19
O programa é uma ação da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) que inclui ampliação 

da capacidade de testagem para a Covid-19, 

estruturação de centros hospitalares, 

aquisição de insumos para hospitais, 

distribuição de cestas básicas e de kits de 

higiene pessoal, fornecimento de refeições, 

apoio a projetos sociais, entre outros.

Para acompanhar, visite o site:  

https://unidos.fiocruz.br/transparencia.html

 

R$ 298.657.303,98
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Na luta contra a Covid-19
O Hospital Albert Einstein está liderando 

uma força-tarefa para garantir o anda-

mento de pesquisas essenciais e apoiar as 

necessidades de outros hospitais 

públicos. Informações e doações no site  

http://doacaocoronavirus.einstein.br

Comunitas
Criação de um fundo com o objetivo de auxiliar a gestão 

pública nos desafios frente à pandemia, como transferência 

de renda para estudantes e investimento em equipamentos 

hospitalares. Informações e doações aqui: 

www.comunitas.org/quer-auxiliar-no-combate-ao-covid-19-

conheca-as-iniciativas-da-comunitas-e-faca-sua-doacao

R$ 50.000.000,00

R$ 25.000.000,00
#HCCOMVIDA
A campanha é um convite de apoio para que o 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) permaneça na 

linha de frente de combate à pandemia. As doações 

podem ser feitas no  https://viralcure.org/hc     

R$ 30.920.722,00

Juntos Transformamos
A ação foi lançada em março pela XP Inc em 

parceria com as ONGs Gerando Falcões, Amigos do 

Bem, Visão Mundial, Comunitas e União SP, com 

doações voltadas a famílias de diversos estados 

do país. Informações e doações no site 

www.charidy.com/juntostransformamos

R$ 33.864.976,00

União SP
Iniciativa de diversos grupos da sociedade civil, o UniãoSP distribui alimentos e produtos de 

limpeza para comunidades vulneráveis em São Paulo, em coordenação com o Governo do 

Estado, Prefeituras e entidades do 3º setor. Informações e doações no www.uniaosp.org

R$ 25.420.500,00

Fundo Emergencial para a Saúde
Idis, Movimento Bem Maior e BSocial se juntaram e 

criaram o fundo para fortalecimento de hospitais 

filantrópicos em vários estados. Doações no 

www.bsocial.com.br/causa/fundo-emergencial-

para-a-saude-coronavirus-brasil

R$ 39.500.000,00

Ação contra 

o Coronavírus
A Ação da Cidadania se uniu ao 

Movimento Bem Maior para distribuir 

cestas básicas e kits de higiene para 

as famílias brasileiras. Informações e 

doações no site  www.acaodacidada-

nia.com.br/acao-contra-corona
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Como promover a cultura de doação no Brasil? Como engajar novos atores e articular este ecossistema para 

um esforço coletivo pela causa? Essas foram as perguntas que inspiraram O Movimento por uma Cultura de 

Doação a elaborar um documento, que acaba de ser lançado, chamado “Por um Brasil + Doador, Sempre”. Nele, 

estão apontadas cinco diretrizes que precisam ser trabalhadas para fazer da doação um ato mais frequente e 

consciente dentro da nossa sociedade. 

Segundo os organizadores, a publicação começou a ser produzida antes da crise da Covid-19 e se mostrou 

ainda mais necessária – a pandemia, afinal, segue fazendo vítimas no Brasil, seja pelo contágio ou pelos 

impactos à economia, mas as doações, que atingiram cifras recordes, vêm caindo acentuadamente. Cada uma 

das diretrizes se desdobra em várias recomendações de iniciativas que podem ser adotadas por qualquer 

interessado no tema. As cinco grandes diretrizes são: 

“Esse é o primeiro passo para a construção de uma 

agenda comum para quem quiser se juntar neste 

trabalho. E como os últimos meses têm demonstrado 

tão bem, foco comum unido à atuação colaborativa 

têm um enorme poder transformador para que 

possamos dar conta dos desafios que temos que 

enfrentar como sociedade”, diz Erika Sanchez Saez, 

membro do Comitê Coordenador do Movimento e 

consultora do GIFE. 

“Vivemos um momento único para fortalecer a 

cultura de doação e não vamos conseguir avançar 

separados. É urgente a mobilização multissetorial 

para redução de desigualdade social no nosso país e 

o poder da doação nessa etapa do processo é 

indispensável”, comenta a diretora do Instituto Phi, 

Luiza Serpa.

ENGAJA BRASIL Por um Brasil + Doador, Sempre

O Movimento por uma Cultura de Doação

é formado por pessoas físicas e jurídicas que 

se organizaram voluntariamente desde 2012 – 

iniciativas de sucesso, como o Dia de Doar 

e o Fundo BIS, que financia soluções para 

a expansão da doação no Brasil, 

são exemplos da atuação do Movimento. 

O documento Por um Brasil + Doador, Sempre 

está disponível no link

www.doar.org.br/iniciativas

doadores querem doar para os 
beneficiários: populações vulneráveis, 

crianças, idosos, meio ambiente... Para 
fazer os recursos chegarem aos 

beneficiários, existe o trabalho das 
organizações da sociedade civil e elas 

precisam ser reconhecidas, valorizadas e 
apoiadas para operarem cada vez melhor. 

se queremos cidadãos mais conscientes e doadores, 
precisamos começar a formá-los desde a infância e 
juventude, mas podemos também educar adultos 
para o maior engajamento cívico e comunitário. 

em um mundo saturado de 
informações, precisamos nos 
destacar com uma narrativa 
atraente e positiva. Pedir 
doação sem tabus, contar 
histórias transformadoras e 
mostrar que doar faz bem a 
todos, inclusive ao doador. 

doar precisar ser fácil, 
rápido – com ajuda da 
tecnologia – e sem 
entraves legais.

quanto mais gente 
trabalhando pela causa da 
cultura de doação, melhor. 
Quanto mais organizações, 
mais esse ecossistema será 

diverso, estruturado e 
chegará mais longe. 

diretrizes
2020-2025

1
Educar para

a cultura
de doação 2

Promover
narrativas
engajadoras

3
Criar um
ambiente
favorável
à doação

4
Fortalecer

as organizações
da sociedade

civil

5 Fortalecer
o ecossistema
promotor da
cultura de

doação
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PHI ENTREVISTA Um tributo para driblar a desigualdade?

A crise causada pela pandemia de coronavírus em 

todo o mundo fez ressurgir com força o debate sobre 

taxação de grandes fortunas. Um grupo de cerca de 

80 milionários dos Estados Unidos, Reino Unido, 

Alemanha, Nova Zelândia, Canadá e Holanda 

assinaram uma carta pedindo aos governos que os 

tributem mais para pagar pela crise do coronavírus. 

No Brasil, segundo o relatório World Wealth Report 

de 2020, o número de milionários chegou a 199 mil 

no ano passado. Mas será que uma medida como 

essa seria eficiente para o Brasil? 

No Brasil, há discussões no âmbito do imposto 

sobre doação e no âmbito da taxação de grandes 

fortunas. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 

e Doação (ITCMD ou ITD), com alíquota máxima de 

8%, incide sobre a transmissão de herança e 

doações privadas. Assim, as doações para organiza-

ções da sociedade civil (OSCs) são reguladas por 

esse imposto, o que desestimula a filantropia, 

segundo especialistas. A maioria dos países estabe-

lece tratamento diferenciado quando se trata de 

doações a OSCs, seja na forma de isenção ou de 

redução de alíquota. 

“Os EUA, por exemplo, fizeram uma opção político-

tributária de não deixar uma herança se perpetuar 

numa família – ou se tributa fortemente a herança, 

ou se abate o tributo, no caso de a família ter feito 

uma doação para uma fundação filantrópica. Por 

isso, existem tantas fundações familiares lá fora. O 

incentivo fiscal de diminuição do imposto de 

herança é a doação em vida para causas de interes-

se público. Aqui, temos taxação de herança alta e 

tributação da filantropia. Em alguns estados, como 

Rio de Janeiro e São Paulo, há o reconhecimento de 

imunidade ou isenção, mas depois de muito 

esforço”, ressalta Priscila Pasqualin, advogada 

responsável pela área de Terceiro Setor, Filantropia 

e Investimento Social do PLKC Advogados.

O advogado Pedro Genescá, especialista em 

políticas públicas e consultor jurídico de ONGs, 

observa que, por ser um imposto de competência 

estadual, não há uniformidade da legislação e cada 

unidade federativa regula o imposto sobre doações 

segundo seus critérios:

“Nesse contexto, nem todas as regulamentações 

estaduais são claras e simples em relação a incidên-

cia, ou não, do imposto em doações filantrópicas, 

feitas a organizações sem fins lucrativos. Com isso, 

os doadores ficam inibidos diante da possibilidade 

de serem sancionados, caso não observem os 

dispositivos legais aplicáveis a cada caso. Agrava 

esse cenário as hipóteses nas quais doador e 
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Transmissão de Herança
e Doações Privadas

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação

ITCMD ou ITD

Desestímulo
à filantropia

Falta clareza e simplicidade

sobre a incidência do imposto

em doações filantrópicas 

REGULAMENTAÇÕES ESTADUAIS



organização donatária se encontram em estados 

distintos, pois, então, haverá possível conflito entre 

as regulamentações aplicáveis. Por fim, as próprias 

organizações donatárias, muitas vezes, se deparam 

com obstáculos burocráticos, por conta de inúme-

ros requisitos fixados nas regulamentações do ITD”, 

explica.

 

No caso da taxação de grandes fortunas, no Brasil 

existe uma previsão na Constituição Federal desde 

que ela foi promulgada – de acordo com o artigo 153, 

inciso 7º, compete à União instituir impostos sobre 

grandes fortunas nos termos de Lei Complementar. 

Mas, embora já tenham sido criados projetos de lei 

no passado, essa discussão nunca avançou. Agora, 

diante da pandemia, novos PLs foram apresentados 

ao Senado, mas nenhum foi pautado ainda no 

plenário da Câmara ou no do Senado. Um dos 

problemas é a possível fuga de capitais. 

 

“Esse tema é bastante sensível e deve ser considera-

do no contexto maior de uma ampla reforma 

tributária. Em alguns países do mundo, esse tipo de 

tributação funcionou e estimula adequadamente o 

aporte de recursos a atividades filantrópicas e 

assistenciais. Mas, em outros, exerce um efeito 

oposto”, comenta Genescá.

Priscila destaca que, no Brasil, o caminho dos donos 

de grandes fortunas tem sido o do engajamento em 

projetos filantrópicos estratégicos e em negócios de 

impacto social. 

“Todos sentem que temos um sistema tributário ine-

ficiente no Brasil, e é uma verdade. E, se por um lado, 

temos uma carga tributária alta, por outro, temos 

uma entrega de serviços públicos muito ruim”. 

A advogada frisa que a lógica da iniciativa dos 

milionários do exterior é conceder recursos, através 

dos impostos sobre as grandes fortunas, e entregar 

a responsabilidade das soluções dos problemas 

sociais para o governo. Mas, no Brasil, a população 

acaba não tendo acesso a direitos básicos. 

“Sendo bem pé no chão, acho que aqui, como pri-

meiro passo, seria importante conceder a isenção da 

tributação sobre doação para causas de interesse 

público. Talvez, num segundo momento, no bojo de 

uma reforma maior, aumentar a tributação da 

herança, mas prever um incentivo fiscal para quem 

doar em vida”, diz Priscila, ressaltando que, assim, 

teríamos um incentivo comparado com outros países 

que têm uma filantropia bastante ativa. “Precisamos 

estimular o protagonismo da sociedade civil para 

buscar soluções mais ágeis, que contribuem com a 

melhoria da qualidade de vida da população e, 

pensando numa filantropia mais estratégica, que 

podem se tornar políticas públicas”.

6#BOLETIMPHI agosto 2020

PHI ENTREVISTA
CONTINUAÇÃO DA PG 5

“Esse tema é bastante sensível e deve ser considerado

no contexto maior de uma ampla reforma tributária .“



#EMPRESARESPONSÁVEL Cestas básicas para os diversos “Brasis”

Para ajudar comunidades vulneráveis a atravessar a 

crise provocada pelo coronavírus, a The Coca-Cola 

Foundation, em parceria com a Sitawi, criou o fundo 

filantrópico Seguimos Juntos, que em julho fez uma 

doação, com gestão financeira do Instituto Phi, de R$ 

3,04 milhões, destinados à compra de cestas 

básicas. As doações foram dirigidas para os movi-

mentos União BR (R$ 1,73 milhão), União Amazonas 

(R$ 1,07 milhão) e União Rio (R$ 240 mil). Ao todo, 

foram doadas mais de 43 mil cestas básicas.

A gerente de Planejamento e Finanças do Instituto 

Coca-Cola Brasil, Adriana Fendt, diz que vencer a 

pandemia e seus efeitos sociais e econômicos é uma 

responsabilidade de todos:

“E temos a convicção de que a colaboração maximiza 

o impacto. O fato de o União BR ter abrangência 

nacional foi decisivo para a nossa escolha por um 

parceiro, além da flexibilidade para construirmos, 

juntos, uma estratégia para a alocação dos recursos. 

Além disso, já conhecíamos o Instituto Phi há muito 

tempo, já tendo participado de outras ações em 

conjunto, como o grupo Fundações e Institutos de 

Impacto (FIIMP)”, conta Adriana.

Uma das coordenadoras do União BR, Tatiana 

Monteiro de Barros explica que o movimento, 

presente em 21 estados, procura descentralizar as 

doações, tirando o foco do Sudeste e direcionando 

para Norte, Nordeste e Centro-Oeste:

“A logística de distribuição é um dos principais 

entraves para a doação das grandes empresas para 

lugares mais remotos, especialmente do Amazonas e 

do Pará, onde atingimos comunidades ribeirinhas, 

do sertão, quilombos, tribos indígenas...”, explica 

Tatiana, lembrando que o União BR já captou, ao 

todo, R$ 95 milhões, distribuindo 11 mil toneladas de 

alimentos e 3 milhões de EPIs e beneficiando 9 

milhões de pessoas.

Tatiana ressalta que a doação da Coca-Cola foi 

fundamental neste momento: 

“A vida está sendo retomada, ainda que de maneira 

diferente, e as pessoas estão prestando menos 

atenção nos pedidos de doações. Mas, ao mesmo 

tempo, há uma enorme população que precisa dessa 

ajuda mais do que nunca”.

Estados beneficiados: 

Pernambuco, Ceará, Sergipe, 

Bahia, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Alagoas, Maranhão, 

Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Amazonas

7#BOLETIMPHI agosto 2020



Luiz Fernando Leal poderia ser só mais um jovem 

esforçado da periferia do Rio de Janeiro que sonhava 

alto. Mas ele ganhou asas e acaba de se formar com 

honras em Engenharia Aeroespacial no Florida 

Institute of Technology, nos Estados Unidos, e de 

conquistar um estágio na Embraer. De família humil-

de, Luiz Fernando pode atribuir suas conquistas a 

muito esforço pessoal, sim, mas também ao patrocí-

nio, através do Instituto Phi, de um empresário. 

Baiano de Salvador, José Caetano Lacerda é o “investi-

dor anjo”, – é assim que o jovem se refere a ele.

A origem de Caetano também é humilde. Mas seu pai 

tinha a educação como prioridade: os cinco filhos se 

graduaram. Formado em administração e pós-

graduado nos Estados Unidos, em Negócios 

Internacionais, Caetano fez carreira no Grupo 

Odebrecht e, em 1999, fundou o Grupo GPS, holding 

da qual hoje é presidente do Conselho de 

Administração. 

Em 2015, depois que uma reportagem foi publicada 

num jornal carioca contando a história de Luiz 

Fernando – um jovem do Lins de Vasconcelos admiti-

do com bolsa parcial no curso de Engenharia Espacial 

de universidades americanas, mas que não tinha 

como arcar com os custos de vida num país estrangei-

ro – Caetano foi procurado por Luiza Serpa, diretora 

do Instituto Phi, que os colocou frente a frente. A 

doação estava selada. 

E foi assim que o jovem carioca iniciou, em 2016, sua 

formação na Florida Tech. Ao longo do curso, fez 

estágio no Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) – sua pesquisa envolveu criar um algoritmo 

para detectar tipos específicos de solo na Amazônia 

através de imagens de satélite – e, em maio deste 

ano, se formou com Magna Cum Laude (“com 

grandes honras”). Agora, o jovem engenheiro 

aeroespacial começou um estágio como analista de 

qualidade na Embraer, dando suporte à produção 

de jatos executivos:

“Dizer que a ajuda do Caetano e do Instituto Phi 

mudaram a minha vida é um eufemismo. Ela 

simboliza confiança e o desejo de transformar o 

futuro de um jovem brasileiro que, sem aquela 

ajuda financeira, teria um destino completamente 

diferente”, diz Luiz Fernando.

A procura do Phi por Caetano não foi à toa. Luiz 

Fernando não seria o primeiro jovem com altas 

habilidades e poucos recursos patrocinado pelo 

empresário:

“Sei que existem muitas questões que precisam de 

investimento: meio ambiente, cultura, terceira idade. 

Mas penso que é preciso haver uma reestruturação 

no país e isso se faz com educação. Então, nossos 

recursos para apoio social vão para essa área”, conta 

Caetano, que diz que o único retorno que esperou de 

Luiz Fernando foi que ele se empenhasse academica-

mente.“ E ele foi além. Um imigrante brasileiro, de 

família simples, se formar com honras numa grande 

universidade americana, é agulha no palheiro. Vamos 

formando Luiz Fernandos e que um dia cada um deles 

sinta essa inquietação que senti e que se formem 

células de multiplicação dessa corrente”.

Luiz Fernando, por sua vez, conta que sempre se vê 

pensando sobre a chance que teve e que não vê outro 

modo de retribuir senão fazendo o mesmo por outros 

jovens no futuro. 

“Eu acredito que dar a oportunidade a outros engran-

dece e cria as transformações que tanto queremos ver 

no mundo”.

#APOIOPHI
Um “anjo” que deu asas a um jovem periférico
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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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Comunidades
atendidas 

237
Famílias impactadas

263.691

Kg de
alimentos 

3.461.672
Litros de material
de higiene e limpeza 

1.085.873 

Continue doando, o dinheiro para a compra

de cestas básicas está chegando ao fim! 

Total
captado

R$ 21.446.328,99

Disponível

R$ 0,00 

Este valor só garante entregas de kits até o dia 14/08!
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Total de doadores

6.531

semana 1

930

semana 2

1133 semana 3

833

semana 4

527
semana 5

619
semana 6

337

semana 7

224

semana 8

290
semana 9

449

semana 10

159

semana 11

183
semana 12

139

semana 13

104

semana 14

177

semana 15

91
semana 16

103

NÚMERO SEMANAL DE DOADORES

semana 17

69
semana 18

45

semana 19

43

semana 20

60

semana 21

16

A campanha RioContraCorona é promovida desde março pelo Movimento União Rio, um 

movimento voluntário da sociedade civil, que arrecada recursos para doar cestas 

básicas e itens de higiene e limpeza para comunidades do Estado do Rio. A ação é 

coordenada pelo Instituto Phi, em parceria com Banco da Providência e Instituto Ekloos.

mailto:financeiro@institutophi.org.br
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