semeando oportunidades

Projeto "Sonhos sobre Rodas",
da ONG Pão é Vida, apoiada pelo
edital do Movimento Bem Maior,
retoma suas atividades
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#SOMOSPHI

Quer descobrir como
transformamos realidades ?

Caminhos para uma retomada mais consciente

Visite nosso site, curta nossas redes sociais,
marque um café virtual!

Mesmo antes da crise causada pelo coronavírus, o
“normal” não estava funcionando. Normal era um
mundo injusto, desigual e insustentável, cujas
falhas contribuíram diretamente para a propagação
da Covid-19 e para os altos custos sociais e econômicos de contê-la.

política e a possibilidade de que muitas pessoas
evitem ir às sessões eleitorais em novembro por
causa da pandemia reforçam a discussão. O cidadão
precisa compreender que tem um papel ativo na
política e que a escolha de representantes traz
consequências não só individuais, mas coletivas.

A pandemia acabou nos mostrando o poder da
coletividade no desenvolvimento social do país.
Agora, como podemos aproveitar os desaﬁos
abertos por esta crise para fazer o impacto do
trabalho da sociedade civil organizada chegar a
mais pessoas — e multiplicar seus resultados?

No campo ﬁlantrópico, o contexto aponta para um
tema caro para o Terceiro Setor: sua relação com as
políticas públicas. Trabalhemos para sair desta crise
única com a relação entre organizações da sociedade civil e gestão pública mais estreita e qualiﬁcada,

Na nossa visão, o primeiro passo é continuar
doando. Dinheiro, alimentos, tempo, conhecimento.
Doar é usar a sua capacidade de intervir em um
espaço no qual se tem alguma governança.
Desenvolve o sentido de pertencimento e de
participação que implica assumir que todos somos
responsáveis pela transformação de nossa rua,
nosso bairro, nossa cidade, nosso Estado e, do micro
para o macro, de todo o planeta.
Outro passo importante é usar o poder do voto de
forma consciente. A proximidade das eleições
municipais, os altos índices de desconﬁança na
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www.institutophi.org.br
www.facebook.com/institutophi
www.instagram.com/instituto_phi
www.linkedin.com/company/instituto-phi

a despeito de todas as mortes e as diﬁculdades
enfrentadas pela população ao longo deste processo.
E que venha o “novo normal”, no qual solidariedade e
responsabilidade compartilhada deverão ser posturas... normais.

Como podemos fazer o impacto do trabalho da
sociedade civil organizada chegar a mais pessoas —
e multiplicar seus resultados ?

Doação de
dinheiro e
alimentos

Trabalho e
comprometimento

Voto consciente
e responsável
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#INFORMAPHI

Banco da Providência retoma cursos proﬁssionalizantes

390
vagas

São tempos de educação à distância, por causa da
pandemia de Covid-19. Mas, para o ensino proﬁssional, no qual o aluno aprende botando a mão na massa, os cursos exigem etapas presenciais. Assim, o
Banco da Providência, organização apoiada pelo
Instituto Phi que desenvolve projetos de inclusão
social através da capacitação para o trabalho e
geração de renda, deu início à retomada de suas
agências, com uma série de medidas para redução de
contágio.
“Na semana de fechamento de matrículas do Programa
de Inclusão Social Produtiva, para 560 famílias em situação de vulnerabilidade, e do Curso de Tecnologia da
Comunicação da Agência Jovem, para 150 jovens, foi
iniciado o protocolo de isolamento social. Depois de
um período de organização de iniciativas para dar
apoio à subsistência das famílias e dos jovens, as aulas
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foram retomadas em maio, de forma remota, pelo
WhatsApp, forma possível para quem vive em situação
de pobreza extrema com escasso acesso à internet”,
explica Clarice Linhares, superintendente do Banco da
Providência.
Em agosto, foram iniciadas as aulas presenciais da
Agência de Famílias e, em setembro, da Agência Jovem
e da Agência de Capacitação. O Banco buscou parceiros na comunidade com espaços grandes e arejados,
dividiu as turmas, providenciou EPIs para todos os
participantes, além de termômetro infravermelho,
pulverizador para higienização dos espaços, tapetes
sanitizantes e máscaras face-shield para toda a
equipe. O horário das aulas foi reduzido e o lanche
passou a ser oferecido na saída para ser consumido
em casa e, assim, os alunos não tirarem suas máscaras
no curso.

22

turmas

Assim, foram iniciados os cursos de cabeleireiro,
corte e costura, bolos e tortas, salgados e doces,
informática, eletricista, mecânico de refrigeração e
camareira, com 390 vagas em 22 turmas neste
primeiro momento. Na Agência Jovem, o curso passa
a ser oferecido de forma híbrida, presencial e à
distância, e, através de ﬁnanciamento do Instituto
Phi, serão fornecidos 50 tablets e acesso à internet
aos que precisam. Além disso, os professores serão
capacitados no Gloogle Classroom para maior
aproveitamento das aulas.
“Estamos totalmente focados em encontrar caminhos para a retomada da geração de renda de nosso
público-alvo. Como disse nosso fundador, Dom
Helder, quando os problemas se tornam absurdos,
os desaﬁos se tornam apaixonantes”, diz Clarice.
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#APOIOPHI
Capital ﬁlantrópico impulsiona impacto de negócios sociais
Negócios podem, sim, transformar realidades. Com
base em estratégias inovadoras, os negócios sociais
oferecem soluções escaláveis para problemas da
população de baixa renda, tendo como uma única
missão gerar impacto positivo, ao mesmo tempo que
geram resultado ﬁnanceiro de forma sustentável.
Foi diante da realidade de mais de 40 milhões de
brasileiros que vivem em moradias insalubres – com
pouca ventilação ou iluminação natural; ambientes
com excesso de umidade, ou mesmo banheiros e
sistema de saneamento inexistentes ou precários –
que nasceram dois negócios sociais apoiados pelo
Instituto Phi: a Vivenda e a Digna Engenharia.
A Vivenda trabalha com reformas para moradores
das periferias de São Paulo oferecendo um pacote
que inclui microcrédito, projeto, mão de obra
qualiﬁcada e materiais. Mas, pela Rede
GeneroCidadeSP, reforma habitações gratuitamente
para famílias em situação de risco. É aí que entra o
Phi, já que os recursos que subsidiam essas reformas
são doados por ﬁlantropos. Mais de 2 mil reformas já
foram entregues pela Vivenda, beneﬁciando mais de
6 mil pessoas, sendo que 702 obras foram ﬁnanciadas
através do apoio do Phi, desde 2016.
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Fundada em 2018, a Digna Engenharia também
trabalha com reformas, em comunidades da periferia de Campo Grande (MS), com baixo custo e
parceladas em até 36 vezes. O serviço inclui projeto,
mão de obra e limpeza do espaço. Mais de 150
reformas já foram feitas pela Digna, melhorando a
qualidade de vida de cerca de 600 pessoas, sendo
que 35 obras foram ﬁnanciadas com recursos doados
através do Instituto Phi, desde o ano passado.
Para os empreendedores sociais, o capital ﬁlantrópico têm se mostrado de extrema importância:
“Existe um público que não tem condição nenhuma
de pagar, por isso esse esses recursos são tão
importantes”, diz a engenheira Evelin Mello, fundadora da Digna. “A reforma impulsiona uma transformação interna, eles passam a compreender que
merecem mais que aquela vida miserável, merecem
uma vida digna. Recebo muitas fotos, depois das
obras, que mostram que os moradores continuaram
se empenhando para, aos poucos, tornar suas casas
mais organizadas, bonitas e confortáveis”, conta.
Luana Silva, gestora da Rede GeneroCidadeSP, da
Vivenda, destaca que o capital ﬁlantrópico é um
importante instrumento de apoio ao ecossistema.

“Essa verba é diretamente repassada para reformas
em casas de famílias em extrema vulnerabilidade,
com entrada sem porta, banheiros sem bacia sanitária, nenhuma ventilação. O impacto vai além do visível
e vai desde a melhora da convivência até a redução de
problemas respiratórios”.
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ENGAJA BRASIL

Saúde mental na pandemia

SETEMBRO AMARELO

800 mil
suicídios por ano

=

1 suicídio
a cada

4

segundos

o

8
país

com mais
casos de

suicídio

90%

poderiam ter
sido evitados
segundo a OMS
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Em maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
soltou um alerta sobre outro efeito devastador
provocado pela pandemia: uma crise de saúde
mental em todo o planeta e o aumento dos fatores
de risco para suicídio. Este mês, o Instituto Phi fará a
seu primeiro apoio para um projeto que tem como
objetivo prevenção a transtornos psíquicos - o
Instituto do Bem-Estar, em São Paulo. Os recursos
são de um fundo criado por uma família.
O Instituto do Bem-Estar desenvolve projetos para
pessoas em vulnerabilidade social e promove
pesquisas que dão força e embasamento para a luta
contra o preconceito.
Não é de hoje que o número de pessoas que lida com
problemas relacionados à saúde mental nos mostra
que a sociedade vem enfrentando um grande
problema de saúde pública devido à incidência embora com uma subnotiﬁcação clara - de casos
como depressão, distúrbios de ansiedade e burnout.
Segundo a OMS, uma pessoa comete suicídio a cada
quatro segundos no mundo. Isso corresponde a 800

mil mortes por ano. O Brasil está em 8º lugar entre os
países do mundo com mais casos de suicídios. Para a
OMS, 90% deles poderiam ter sido evitados.
Por isso, é importante que as pessoas estejam
atentas a familiares e amigos: a maioria dos suicídios
é precedida por sinais de alerta verbais ou comportamentais, como falar sobre querer morrer, sentir
grande culpa ou vergonha ou sentir-se um fardo para
os outros.

Setembro Amarelo
é um mês de conscientização para se destacar a importância de procurar ajuda. Se você
precisa de apoio emocional urgente,
disque 188 a qualquer hora para o
Centro de Valorização da Vida - CVV.
Depressão não é frescura, não é falta de
Deus, não é para chamar a atenção!
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#APOIOPHI
Phi na Covid-19: gestão de mais de
R$ 30 milhões para apoiar famílias vulneráveis
Com atuação muito próxima de projetos sociais, o Instituto Phi entendeu rapidamente o forte impacto
econômico do isolamento social para a população em situação de pobreza. Assim, toda a nossa estrutura
foi direcionada para, de forma ágil, levar doações a famílias vulneráveis através desses parceiros.
Ao todo, o Instituto Phi fez a gestão de oito campanhas de auxílio emergencial, sendo cinco de arrecadação de recursos através de doações (União Rio, Orgânico Solidário, Colabora Agora!, Instituto João e Maria
Backheuser e Doar Fashion) e três ﬁnanciadas por uma organização doadora (Movimento Bem Maior, The
Coca Cola Foundation e Coca-Cola Brasil), beneﬁciando mais de 1,5 milhão de pessoas.
“Colocamos toda a experiência do Phi, sem nenhum custo, para viabilizar de forma ágil e transparente a
chegada de recursos para quem mais precisava. De forma totalmente pro bono, disponibilizamos contas
bancárias dedicadas para cada campanha emergencial, contribuindo com a nossa credibilidade e
transparência na prestação de contas das doações recebidas. A movimentação total foi de R$
30.557.672,70, com emissão de mais de 8 mil recibos de doação em seis meses”, conta a diretora do
Instituto Phi, Luiza Serpa.

Conﬁra o status de cada campanha :

Movimento União Rio:
Movimento voluntário da sociedade civil, com duas
frentes: a de saúde e a de apoio a comunidades
(campanha RioContraCorona). O Phi fez a gestão
ﬁnanceira pro-bono da RioContraCorona, que
arrecadou R$ 23 milhões e doou 3,7 mil toneladas
de alimentos e 1,1 milhão de litros de material de
higiene e limpeza. As doações chegaram para
286.027 famílias (aproximadamente 1.144.108
pessoas) de 237 comunidades do Estado do Rio ao
longo de seis meses. A iniciativa continua recebendo doações através do site riocontracorona.org.

Colabora , Agora !
A proposta do Colabora, Agora! é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social com um
cartão de crédito pré-pago carregado com R$ 200, sendo uma forma de apoiar ainda comércios
locais, que também sofrem com os impactos do isolamento social. Até agora, 11.422 famílias (45.688
pessoas ) de oito estados brasileiros receberam cartões por dois meses. Gestão pro-bono do Phi de
R$ 4,4 milhões até o momento. As doações podem ser feitas no www.colaboraagora.com.br.
CONTINUA
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Doar Fashion

Orgânico Solidário
O projeto arrecada recursos para fazer a entrega
de cestas com 6kg de legumes, verduras e frutas
frescos e diversos para famílias em situação de
vulnerabilidade social. Com gestão ﬁnanceira
do Phi, R$ 404 mil foram arrecadados até o
momento e usados para a compra de cestas,
entregues a 27.276 famílias (109.104 pessoas) de
três estados brasileiros. Doações podem ser
feitas pelo site www.organicosolidario.org.

O mega bazar anual, que doa 100% dos
recursos arrecadados a organizações
sociais, não foi realizado este ano, devido à
pandemia de Covid-19. Como forma de se
reinventar, a iniciativa lançou uma plataforma de experiências – Doar Fashion, Vamos
Juntos – , que arrecada recursos através de
mensalidades. O montante arrecadado até
o momento (R$ 115,5 mil) foi encaminhado
para apoio a 21 organizações sociais
brasileiras, beneﬁciando aproximadamente 2 mil pessoas. Para saber mais e doar,
visite https://www.doarfashion.com.br/
vamosjuntos.

Movimento Bem Maior
O Movimento Bem Maior fez um aporte de R$ 576.480 para a compra de cestas básicas, com
gestão pro-bono do Phi. Ao todo, 9.608 cestas foram distribuídas para 33 organizações
apoiadas pelo Edital 2019/2020, beneﬁciando cerca de 38.400 pessoas por dois meses. As
doações foram para 13 estados brasileiros, majoritariamente para os estados da Bahia, do
Ceará, do Pará, de Pernambuco e do Piauí.

Coca-Cola Brasil
Doação de cartões de crédito pré-pagos com
R$ 1.000,00 para 40 vendedores de Mate Leão
das praias cariocas.
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The Coca-Cola Foundation
Para ajudar comunidades vulneráveis a atravessar a crise provocada pelo coronavírus, a organização fez uma doação de R$ 3,1 milhões, dirigidas
aos movimentos ﬁlantrópicos União BR, União
Amazonas e União Rio, com gestão ﬁnanceira
pro-bono do Instituto Phi. Com os recursos,
foram beneﬁciadas com cestas básicas 46.910
famílias (cerca de 187.640 pessoas) de 14 estados
por dois meses.

Instituto João e Maria Backheuser
Com a campanha realizada pelo IJMB e gerida pelo
Instituto Phi, foram arrecadados R$ 40.180, que
beneﬁciaram 502 famílias de Casimiro de Abreu
com a doação de cestas básicas. A distribuição foi
feita em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, através das escolas municipais de
Casimiro de Abreu.
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#EMPRESARESPONSÁVEL

Cestas básicas para os diversos “Brasis”

Construindo alicerces para as novas gerações
Fundada recentemente por proﬁssionais com
uma longa carreira em instituições de ponta, a
Capstone, empresa de gestão de recursos, é a
nova parceira do Phi, apoiando ações de
transformação social de longo prazo, nas áreas
de educação, qualiﬁcação proﬁssional e saúde.
Para implementar a prática ﬁlantrópica empresarial, os sócios buscaram a parceria com o
Instituto Phi, que faz a curadoria de projetos, o
planejamento e o monitoramento do uso dos
recursos, bem como a mensuração do impacto,
garantindo segurança e tranquilidade.
“A Capstone é formada por sócios envolvidos
em atividades ﬁlantrópicas de longa data, que
entendem a importância de iniciativas que
busquem incentivar outros a seguir caminhos
semelhantes e ter uma percepção de responsabilidade coletiva. Tínhamos como ponto
comum o interesse em promover ambiente de
harmonia entre equipe, investidores e a
sociedade. Com isso, uma das primeiras
decisões foi a de adotar uma prática ﬁlantrópica contínua, transparente e responsável”,

#BOLETIMPHI

setembro 2020

Capacitação em
tecnologias
digitais e sociais

Compra de tablets

Solar Meninos de Luz

para cursos
proﬁssionalizantes

Bolsas de estudos
para crianças de baixa renda

Atendimento de

crianças e adolescentes

conta o sócio-diretor da Capstone, Cristiano
Amorim.
Os recursos foram direcionados para o
Instituto Precisa Ser, de capacitação em
tecnologias digitais e sociais; para a compra de
tablets para os cursos proﬁssionalizantes do
Banco da Providência; o ﬁnanciamento de
bolsas de estudos para crianças de baixa renda
em escolas privadas de alta performance;
apoio ﬁnanceiro para a Creche Arte Tio João, na
Rocinha; o Solar Meninos de Luz, que atende

Aulas de tênis
para jovens em
vulnerabilidade social

crianças e adolescentes das comunidades do
Cantagalo e Pavão-Pavãozinho e o Instituto
Futuro Bom, que ministra aulas de tênis para
jovens em situação de vulnerabilidade.
“Optamos por apoiar projetos nos setores de
educação e saúde, principalmente relacionados
a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, pois entendemos que, além de resultarem em grande impacto social, sejam o alicerce
para melhor estruturar nossas próximas gerações”, diz Amorim.
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co é individualizado de acordo com o grau de
comprometimento com uso de substâncias, a
rede de apoio do indivíduo e suas questões
psicossociais. Mais de 3 mil pacientes já foram
tratados lá, desde a fundação da Casa, em 2004.

PHI BRASIL AFORA

Caminho árduo para uma vida reorganizada
“Eu me encontrava afundado nas drogas, era
vinculado ao tráﬁco, tinha muitas perturbações. Hoje tenho sonhos e metas para a minha
vida. Participar da construção da ala feminina
me deixa muito feliz, me sinto útil por contribuir para algo tão importante. Agradeço a
Deus pela vida do Antonio e de todos que
estão envolvidos nesse grande projeto”.
Esse é o depoimento de um jovem de 25 anos,
i n te r n a d o h á o i to m e s e s n a Casa d e
Reabilitação Recanto Feliz, em Magé. A organização, que recebe apoio ﬁnanceiro através do
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“A Casa Recanto Feliz pode abrigar atualmente
até 70 pacientes, homens, que recebem atendimento médico e psicológico e tem o apoio de
uma assistente social. Também temos um
protético, pois muitos perderam dentes por
conta do uso de drogas. Eles participam de
cursos de jardinagem, de violão, de atividades
pastorais e atividades físicas. Aqueles que não
são alfabetizados, têm aulas”, conta Antonio.

Instituto Phi, atua na recuperação e na ressocialização de dependentes químicos, gratuitamente. Lembrando que a Organização Mundial
de Saúde (OMS) deﬁne a dependência química
como uma doença crônica que pode ser
agravada se não houver tratamento adequado.

No momento, está sendo construída a ala
feminina, que acolherá 40 mulheres em dependência química, com foco em mães com crianças de 0 a 18 anos. O alojamento terá 10 suítes
com capacidade para quatro mulheres em cada
um, além de uma cozinha e salas para atendimentos especializados.

O Antonio a quem o jovem se refere é Antonio
Araújo, que é servidor público e diretorpresidente voluntário na organização. Ele
explica que a internação na Casa Recanto Feliz
é de livre e espontânea vontade e pode durar
três, seis ou nove meses – o projeto terapêuti-

“O Instituto Phi foi o nosso oxigênio para
conseguirmos realizar esta obra”, diz Antonio,
que conta que os pacientes que deixam as
drogas e se reconciliam com suas famílias,
sempre retornam à Casa com suas famílias para
os eventos.
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PHI ENTREVISTA

O projeto que leva comida à mesa de famílias na Rocinha

MARCELO DOS SANTOS
Morador da Rocinha e vigilante de um CIEP na
comunidade, Marcelo dos Santos, o Marcelinho,
sabia que muitos alunos chegavam à escola com
fome. No dia em que uma mãe lhe pediu que o ﬁlho
comesse na escola fora do turno escolar, pois não
havia comida em casa, ele decidiu se mobilizar.
Junto com alguns amigos, comprou alimentos e
montou uma cesta básica para ela. No mês seguinte,
montaram duas cestas básicas, que foram doadas a
duas famílias. No terceiro mês, já eram 10 cestas.
Nascia, em 2018, o projeto Família na Mesa.

10.000

cestas básicas

50.000

beneﬁciados

“Montei um grupo de voluntários para ir de porta
em porta para fazer um cadastro. Para garantir a
ajuda, as crianças precisam estar matriculadas em
uma escola. E, num trabalho integrado de educação
ambiental, pedimos que as embalagens sejam
devolvidas no mês seguinte, na retirada de uma
nova cesta. Esses resíduos são encaminhados
para cooperativas de reciclagem, gerando renda e
reduzindo a poluição – já evitamos o despejo de
3 toneladas de lixo na comunidade”, conta
Marcelinho.
O projeto cresceu mais um pouco quando o grupo
Mães Amigas da Rocinha, formado por moradoras
do condomínio Village São Conrado, abraçou a
causa. Shows e outros eventos beneﬁcentes, que
pediam doações de alimentos, completavam a
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arrecadação. Assim, o Família na Mesa chegou à
marca de 200 cestas básicas por mês, beneﬁciando
cerca de mil pessoas.
Com a Covid-19 e seus impactos econômicos no meio
do caminho, a arrecadação de recursos ﬁcou mais
difícil e mais gente passou a precisar do auxílio.
Assim, o Família na Mesa acabou se tornando um dos
parceiros do Movimento União Rio na campanha
RioContraCorona, gerida pelo Instituto Phi em
parceria com o Instituto Ekloos e o Banco da
Providência.
“Com esse apoio, durante a pandemia, distribuímos
até agora mais de 10 mil cestas básicas na comunidade, com uma média de 50 mil beneﬁciados”, conta
Marcelinho.
O sonho do vigilante? Fazer do Família na Mesa um
projeto-piloto para outras comunidades.
“Aqui temos a vantagem de estar ao lado de bairros
nobres, mas a gente sabe que em muitas outras
comunidades, mais afastadas, não há nenhum tipo
de ajuda”, explica Marcelinho, destacando que o
projeto precisa estar sempre integrado com o
trabalho de educação ambiental. “É importantíssimo
para o nosso futuro, para que a gente possa formar
cidadãos mais conscientes”.
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