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Um novo olhar sobre a vida na Terra
"O ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas
celulares", diz o cientista do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Antonio Donato Nobre,
em vídeo que circula no YouTube. "Esse cosmos, que
é o corpo humano, funciona de uma maneira colaborativa absoluta. Essa é a linha mestra de funcionamento do sistema natural: cuidar do próximo.
Quando uma célula não colabora mais, algo não está
funcionando direito, isto é, quando uma célula
decide crescer mais que as outras, é um tumor. Ele
degrada o sistema".
Nobre evoca a "Teoria de Gaia", elaborada pelo
cientista inglês James Lovelock, em 1979, que propõe
que o conjunto de todos os ecossistemas da Terra
formam um complexo sistema interdependente, que
mantém as condições climáticas e biogeoquímicas,
assim como um ser vivo. Essa visão contribuiu para
abalar a concepção mecanicista da vida e do universo, favorecendo uma visão holística em que ﬁca
evidente a estreita dependência de todos os seres
vivos entre si e com o mundo em que vivem.
"Na natureza impera a colaboração. (...) Acredito que
o amor é uma força do universo. E ela tem uma
capacidade incrível de resgate. O que temos hoje na
Terra é um sistema terminal. Estamos numa falência
múltipla de órgãos. Precisamos cultivar o amor, o
respeito ao próximo, o reconhecimento de que o
funcionamento de um indivíduo para si só é uma
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anomalia na natureza, uma anomalia cancerígena e
que acabou o tempo dela. Já causou muito dano e
ameaça à existência. Se não tiver Gaia, não tem ser
humano, não tem economia, não tem cultura, não
tem nada", diz ainda o cientista.

mento. Mas também por estimular de maneira ímpar,
de um jeito jamais visto nos tempos modernos, a
mobilização social, com a adesão de cidadãos,
empresas e governos. Ficou clara a nossa interdependência.

O “fechamento do planeta” em 2020 por conta da
pandemia de Covid teve um papel transformador
para cidadãos de todo o mundo. Primeiro, por levar
a uma série de reﬂexões sobre o modo de vida da
atualidade e a respeito das formas de relaciona-

Nós, do Phi, desejamos que essa experiência pontue
valores, como a inclusão e a amplitude de todos os
seres humanos, para que possamos entender que
fazemos parte não somente de um planeta, mas de
algo muito maior. Feliz 2021!

«Na natureza impera a
colaboração . (...) Acredito que
o amor é uma força do univer so .
E ela tem uma capacidade
incrível de resgate ."
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Modelo de atenção à Covid na Maré se consolida e parte para a expansão
Um projeto em curso há cinco meses no Complexo da
Maré tem conseguido reduzir os números de casos e
de mortes por Covid-19. Trata-se do Conexão Saúde:
de olho na Covid, uma ação inédita que inclui desde
testagem molecular, rastreamento de contatos e produção de mapas de risco até telemedicina, isolamento domiciliar seguro e monitoramento remoto e
presencial de casos positivos. Após o início do
programa, em 24 de julho (a semana 30 da pandemia), houve uma queda progressiva na proporção de
mortes na Maré de aproximadamente 10 vezes em
relação ao período anterior. A próxima fase é a de
ampliação do projeto e integração com o SUS.
O projeto é uma parceria entre SAS Brasil, com a
experiência de acompanhamento por telemedicina;
Dados do Bem, com um aplicativo que permite a
avaliação de sinais clínicos e epidemiológicos para
testagem molecular, além de mapeamento de
distribuição do vírus; Fiocruz, que coloca à disposição sua capacidade de produção e processamento
de testes; Redes da Maré e Conselho Comunitários
de Manguinhos, responsáveis por toda a mobilização
local e Movimento União Rio, responsável por
integrar esforços e expertises para a viabilidade do
projeto. A coordenação do projeto é da Fiocruz e o
ﬁnanciamento é do Todos pela Saúde, iniciativa
liderada pelo Itaú Unibanco.
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Proporção de mortes por Covid-19
RJ-Maré
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Após o início do programa , em 24 de julho
(a semana 30 da pandemia ), houve uma
queda progressiva na proporção de mortes
na Maré de aproximadamente 10 vezes
em relação ao período anterior.
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Um dos grandes diferenciais do projeto é oferecer
suporte para um isolamento seguro dentro da própria
casa, em casos mais leves que não necessitam de
internação hospitalar. Ao entrar em contato com os
pacientes, são observadas as necessidades de cada
um e quais as melhores formas de fazer com que eles
passem por esse período de uma forma mais confortável e que não contribua para a propagação do vírus,
seja com doação de cestas básicas, produtos de
higiene e limpeza ou outros itens. Também há um
forte trabalho de comunicação, com mobilização de
articuladores locais, divulgação de dados consolidados e identiﬁcação de mitos e fake news.
Do início do projeto até dezembro, um total de 6.507
pessoas foram testadas, sendo que 1.126 (17%)
testaram positivo; 1.682 atendimentos médicos e 952
atendimentos psicológicos foram realizados; 466
pessoas foram atendidas pelo programa de isolamento domiciliar; houve 1.396 telemonitoramentos e
45 atendimentos presenciais de casos suspeitos ou
conﬁrmados de Covid-19 e 68% dos pacientes do
programa de isolamento seguro ﬁcaram mais de 14
dias isolados. Segundo avaliação dos pacientes que
tiveram alta, o atendimento do Conexão Saúde
recebeu nota 96.7.
“Criamos um modelo para que todas essas organizações trabalhem num mesmo território de forma
articulada e ele está sendo cada vez mais aperfeiçoado. A próxima fase é a de consolidação do modelo e
de integração com o SUS. Como o projeto traz inúmeras inovações, é importante que elas sejam testadas e
aperfeiçoadas até que possam, uma vez validadas, se
transformarem em políticas públicas pelo SUS.
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Conexão Saúde
em números

6.507

pessoas testadas
para Covid-19

1.682

atendimentos médicos
realizados

952

atendimentos psicológicos
realizados

466

pessoas atendidas pelo
programa de isolamento
domiciliar

1.396

telemonitoramentos

A intenção é que o projeto possa ser replicado em
outras comunidades, servindo de referência
inclusive para outras doenças”, destaca Edu Pádua,
membro dos Comitês Gestores do União Rio e do
Conexão Saúde.
Uma das principais inovações do projeto, desenvolvida pela SAS Brasil, é a implantação de cabines de
telemedicina. Nessas cabines, os pacientes têm a

possibilidade de serem atendidos a distância por
médicos de 15 especialidades diferentes e por
psicólogos. O equipamento conta com ﬁltragem
constante do ar, tecnologia de esterilização; oxímetro, medidor de pressão arterial e de temperatura.
A cabine oferece conexão à internet por ﬁbra ótica,
webcam e um monitor para que os pacientes possam
conversar com os proﬁssionais de saúde.
Atualmente, há duas cabines na Maré. A proposta
de expansão do projeto prevê mais duas cabines
na região.
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Quando o melhor presente de Natal é comida
Compartilhar a alegria de uma ceia de Natal com
quem precisa. Com esse pensamento, o Movimento
União Rio, do qual o Instituto Phi faz parte, doou 6
mil cestas de alimentos, beneﬁciando aproximadamente 24 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social do Rio de Janeiro. Para que mais famílias
tivessem um Natal feliz, com comida na mesa e
esperança de dias melhores.
Nesta campanha, foram entregues 100 cestas de
alimentos, incluindo um panetone de Natal, para 58
projetos sociais comunitários, além de 200 cestas
para pacientes do Instituto Nacional do Câncer
(Inca). Organizações de Costa Barros, Bangu, Penha,
Pavuna, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz,
Queimados, Japeri, Duque de Caxias, e Nova Iguaçu,
dentro outras localidades, foram beneﬁciadas.
Uma das organizações beneﬁciadas foi a Rede
Postinho, que cuida da saúde das mulheres que
vivem nas comunidades do Cantagalo e PavãoPavãozinho, no Rio de Janeiro. A psicóloga Julia
Rangel, fundadora da ONG, destaca que, em 10 anos
de trabalho dentro das comunidades, sem dúvida
2020 foi o ano mais difícil:
“Medo, necessidade, tristeza. Essa era a realidade
que pudemos transformar graças ao movimento do
União Rio, que conﬁou na Rede Postinho para
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distribuir as cestas e outras doações. Surgiu união,
esperança, solidariedade, saúde e uma grande rede
de amor. Foi lindo ver o olhar de alívio das pessoas
recebendo as doações. Mais do que receber alimentos, máscaras e kits limpeza, eles recebiam a certeza
de que não estavam esquecidos e perdidos. De que
juntos, muitos estão lutando por eles, o que, a meu
ver, os fortalece para seguirem mesmo em meio a
toda diﬁculdade”.

3,88 mil toneladas

alimentos

R$ 25.127.396,34
arrecadados de 25.mar a 11.dez

1.15 milhão de litros

materiais de limpeza e higiene

547.181

máscaras cirúrgicas

“Num ano tão difícil, contribuir para que 6.000
famílias pudessem ter uma refeição no Natal foi
motivo de alegria para todos do Movimento União
Rio. Agradecemos imensamente a generosidade dos
doadores que tornaram mais essa ação possível”, diz
a arquiteta Daniella Raimundo, cofundadora do
União Rio.
Apesar da ação de Natal, a RioContraCorona, campanha do União Rio de auxílio a comunidades do Rio de
Janeiro, está sem recursos em caixa para a aquisição
de novas cestas e milhares de famílias voltam a
passar fome.
As doações foram entregues em 237 comunidades
cariocas, beneﬁciando 293.988 famílias. Para fazer
uma doação, acesse o site e contribua: movimentouniaorio.org
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12 OSCs
participantes

Duração

5 a 10 meses
Carga horária

200h

Mentorias
individualizadas
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Phi seleciona 12 OSCs de SP para capacitação
na Fundação Dom Cabral
Para ampliar a visão sistêmica de gestores de
organizações sociais de pequeno porte em
governança e gestão, o Instituto Phi e o
Movimento Bem Maior ﬁrmaram uma parceria com
a escola de negócios Fundação Dom Cabral (FDC). A
partir de uma curadoria feita pelo Phi, foram
selecionadas 12 iniciativas de São Paulo, que
atuam em diferentes causas e com diferentes
públicos-alvos, para participar do programa Basis.
O principal critério foi o potencial para escalar o
impacto social.
O programa visa a capacitar as lideranças para
implementação de ferramentas gerenciais e
melhoria de processos internos, além de ampliar a
rede de relacionamentos e o capital social entre
os gestores. Nesta parceria com o MBM, trata-se de
um projeto-piloto com ideia de expandir para
outros estados.
“O programa Basis surgiu dentro de um programa
chamado Parcerias com Organizações Sociais,
voltado a organizações de grande porte. É uma
jornada na qual as participantes passam pelos
principais temas de gestão relacionados com o
Terceiro Setor: estratégia, governança, mobilização de recursos, liderança, comunicação, gestão
de processos, entre outros fundamentais para a
perenidade de uma OSC”, explica Rodrigo
Campello, diretor de Desenvolvimento de
Parcerias da FDC.

Diagnóstico
da iniciativa de impacto
Deﬁnição de um

roadmap especíﬁco
No programa, a FDC faz um diagnóstico da iniciativa de impacto e a deﬁnição de um roadmap
especíﬁco - espécie de mapa que visa à organização das metas de desenvolvimento. O programa,
com duração de 5 a 10 meses e carga horária de 200
horas, será 100% online e inclui workshops em sete
temas-chave com exposição de conteúdos,
estudos de caso e oﬁcinas.
“Nossa metodologia envolve atividades coletivas e
também mentorias individualizadas com o objetivo de implementar ferramentas de gestão e dar
feedback para a melhoria das entregas da organização em cada etapa”, acrescenta Rodrigo.
O programa é ﬁnanciado por parceiros e totalmente gratuito para as organizações participantes.
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MDC

Criando valor para o seu entorno
Ciente da importância de suas ações não somente
sobre o meio ambiente, mas também sobre as
comunidades onde realiza seus negócios, a MDC, que
oferece soluções energéticas em biometano, gás
natural, energia a partir de biomassa, é a nova
parceira do Instituto Phi.
Buscando uma atuação responsável e contributiva
da empresa e suas subsidiárias com as regiões onde
atua e com os públicos com os quais se relaciona, a

curadoria de projetos do Phi vem selecionando
projetos sociais localizados em municípios da Bahia,
Ceará e Minas Gerais, no entorno das plantas da
empresa.
Em alinhamento com o desejo da empresa de criação
de valor de longo prazo, o as causas deﬁnidas pela
MDC para atuar são educação e geração de renda.
“O Phi iniciou um processo de diagnóstico de
necessidades nos locais próximos às plantas da

A empresa sempre se engajou em
iniciativas de responsabilidade social ,

educação

mas go staria de atuar de uma forma

geração de renda
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mais duradoura e sustentável ,
condizente com suas atividades .

empresa, conversando com a população local e os
líderes comunitários para detectar os principais
problemas nas regiões. Depois dessa etapa e da
apresentação para o Comitê de Responsabilidade
Social da empresa, optou-se por seguir com educação e geração de renda, visando à promoção do
desenvolvimento humano e à transformação social”,
explica a coordenadora de projetos do Instituto Phi,
Mariana Freddi.
O orçamento de alocação de recursos será o equivalente a 0,5% do EBITDA (geração operacional de caixa
da companhia), conta a presidente da MDC, Manuela
Kayath, destacando que a empresa sempre se
engajou em iniciativas de responsabilidade social,
mas gostaria de atuar de uma forma mais duradoura
e sustentável, condizente com suas atividades –
aﬁnal, a MDC trabalha com tecnologias sustentáveis:
“No momento, estamos na fase de mapeamento dos
projetos e, ao mesmo tempo, engajando os colaboradores para nos ajudarem a deﬁnir e implantar esse
programa de responsabilidade social. Estamos bem
animados e acreditamos que no período de um ano
já vamos começar a enxergar o impacto que estamos
causando nas comunidades”.
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Dando “asas” a crianças com deﬁciência
Frequentar a escola, explorar o mundo e brincar
como merecem só é possível para algumas crianças
se elas tiverem cadeiras de rodas. Pois neste ﬁm de
ano o Instituto Phi pôde intermediar a doação de 35
cadeiras de rodas novas para a ONG One by One, que
trabalha pela inclusão social de crianças e jovens
com deﬁciência.

Caxias, Realengo, Santa Cruz, Paciência, Seropédica,
Itaguaí, Rocha Miranda, Magé, Cabo Frio, Cachoeira de
Macacu e Barra Mansa.
A One by One também promove alfabetização,
oﬁcinas de estimulação e arte, educação para o
mercado de trabalho e um programa de incentivo ao
empreendedorismo para as mães das crianças.

Na One by One, que tem sede na Barra da Tijuca, são
atendidas crianças de famílias de baixa renda, com
vários tipos de patologias neurológicas que demandam o uso de cadeiras de rodas. Assim, como
primeiro passo, a ONG oferece mobilidade através da
doação de cadeiras de rodas sob medida, explica a
fundadora, Maria Teresa Stengel. Desde 2004, já
foram doadas 1.493 cadeiras para 1.200 crianças –
algumas já precisaram de uma nova cadeira.

Levantamento da One by One sobre
as mães atendidas pela ONG

80%

foram abandonadas
pelos progenitores no
primeiro mês de vida

95%

têm outros
ﬁlhos

20%

das crianças são
vítimas de microcefalia
proveniente do vírus Zika.

“Uma criança com deﬁciência sem cadeiras de rodas
é uma criança que passa o dia deitada numa cama
ou num sofá olhando para o teto. A cadeira permite
que eles tenham uma vida social, frequentem a
escola. Eles dizem que as cadeiras são as asas deles.
Além disso, se a criança ﬁca presa em casa, temos
uma mãe e irmãos que também ﬁcam presos em
casa”, observa Teresa.
As 35 crianças que receberão as cadeiras têm idade
entre 3 e 18 anos e são moradoras de Duque de
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Em dezembro, dois prêmios
reconhecem iniciativas de combate à Covid
As campanhas do Fundo Estamos Nessa Juntos, uma
aliança entre Instituto Coca-Cola Brasil, Instituto Phi,
Gastromotiva e UNAS Heliópolis, e do Movimento
União BR, do qual o Phi é integrante no grupo União
Rio, são vencedores do Prêmio Empreendedor Social
2020 da Folha, na categoria Ajuda Humanitária. A
cerimônia online foi realizada em 7 de dezembro,
com apresentação de Maria Gal, Zeca Camargo e
Eliane Trindade, editora do prêmio.
No prêmio da Folha, foram 414 inscrições recebidas
pelo edital, que passaram por vários ﬁltros de
avaliação até chegar a 30 ﬁnalistas. São dez
vencedores em três categorias: Ajuda Humanitária,
Mitigação da Covid-19 e Legado Pós-Pandemia.
Para Sérgio D Ávila, diretor de Redação da Folha, a
premiação em 2020 é única:
“Um momento histórico para a ﬁlantropia e para o
investimento social privado, que tiveram papéis
fundamentais no socorro aos vulneráveis, no
fortalecimento do SUS e na inﬂuência em políticas
públicas”.

conferido pelo Grupo Lide Rio de Janeiro, na categoria Responsabilidade Social. O evento, realizado no
Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, foi apresentado
pelo prefeito eleito Eduardo Paes.
O prêmio é um reconhecimento às lideranças
empresariais, empreendedores, entidades e empresas que acreditam, investem, e trabalham para a
expansão do ambiente de negócios, a geração de
renda e o desenvolvimento social do Rio de Janeiro.
"Ficamos muito felizes, pois esses prêmios valorizam
a atuação em rede, a inovação, a defesa da vida, a
solidariedade e o trabalho das ONGs, que desempenharam um papel fundamental na linha de frente do
combate ao coronavírus nas comunidades", comenta
a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, lembrando
que o União Rio segue trabalhando pela população
mais vulnerável com a campanha RioContraCorona,
gerida pelo Instituto Phi em parceria com o Banco da
Providência e o Instituto Ekloos.

O Movimento União Rio recebeu ainda, no dia 8 de
dezembro, o Prêmio Líderes do Rio de Janeiro,
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Faça a sua doação :
Depósito bancário
Instituto Phi Philantropia Inteligente
Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)
Agência: 0726
Conta Corrente: 07246-5

Projeto gráﬁco sensedesign.com.br

“Durante a pandemia, meu marido, que trabalha
fazendo entregas para uma loja de materiais de
construção, teve redução de carga horária e de
salário. Ele não tem carteira assinada. Como
meu ﬁlho tem paralisia cerebral, gastamos
muito dinheiro com remédios controlados para
conter as convulsões e nossa situação ﬁcou
apertada. A cesta de alimentos do União Rio
trouxe muita alegria na semana de Natal, foi
uma luz no ﬁm do túnel. Fizemos um Natal
simples, mas não nos faltou nada”.
Luciana Magalhães e sua família moram no Batan
e receberam a cesta de Natal através da ONG Amigos
pela Caridade. Luciana e o marido têm dois ﬁlhos:
Maria Eduarda, de 10 anos, e João Vítor, de 8.

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.

Doe com AME
https://www.ame.plus/pague/2n5SdoIvAJvVDR4dk1yaSH
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“A cesta de Natal do União Rio veio no
momento de nossa necessidade.
Aquela hora em que você abre o
armário da cozinha e está totalmente
vazio. Oro todos os dias para que Deus
dê muita saúde e felicidade para os
voluntários do União Rio e para os
doadores. Minha ﬁlha ama Panetone, os
olhinhos dela até brilharam”.
Márcia Aparecida e sua família moram em
Santa Cruz e receberam a cesta de Natal através
da ONG Fios da Terra. Márcia está desempregada
e o marido é faxineiro de um condomínio.
Eles têm uma ﬁlha de 3 anos, a Ana Vitória.
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