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Combater a fome e nutrir a empatia

deixando ainda mais claro que o atual modelo 

econômico só tem funcionado para um peque-

no grupo de pessoas. 

Segundo projeção da FGV Social, quase 

27 milhões de pessoas no Brasil estão na 

miséria, vivendo com menos de R$ 246 ao mês, 

neste começo de ano. É mais que a população 

da Austrália.

Comércios fechados, economia paralisada e 

explosão do desemprego não abalaram a saúde 

financeira dos multimilionários — pelo contrá-

rio. Por outro lado, as medidas de proteção 

social tomadas até agora permanecem insufici-

entes e muitas pessoas em extrema pobreza 

sequer conseguiram acessar o auxílio emergen-

cial oferecido pelo governo federal. O pior da 

pobreza, infelizmente, ainda está por vir.

Um outro estudo, este da Oxfam, revela dados 

estarrecedores, como o fato de que as 1.000 

pessoas mais ricas do mundo levaram apenas 9 

meses para recuperaram todas as perdas que 

tiveram por causa da pandemia, enquanto as 

pessoas mais pobres do planeta levarão no 

mínimo 14 anos para conseguir repor as perdas 

devido ao impacto econômico da Covid-19.

Não podemos mais viver à beira desse abismo. 

Se não é agora a hora das pessoas mais ricas e 

das grandes empresas nutrirem a empatia e se 

posicionarem em questões contemporâneas 

importantes, como a redução das desigualda-

des, quando será? 

Doar, neste momento, é um ato político. É 

acreditar que a transformação é possível e 

participar ativamente da construção de um 

Brasil melhor. 

De um lado, mais da metade dos 211 milhões de 

brasileiros e brasileiras sem acesso pleno a 

alimentos, nos mais variados níveis de insegu-

rança alimentar. Dos quais 18,8 milhões, ou 15%, 

estão efetivamente passando fome, segundo 

estudo da Universidade Livre de Berlim, na 

Alemanha, em parceria com a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e com a 

Universidade de Brasília (UnB). 

Do outro, 65 bilionários brasileiros que, em 

2020, quase dobraram a fortuna acumulada, 

atingindo a marca de US$ 127,1 bilhões (R$ 1,2 

trilhão), de acordo com levantamento da revista 

Forbes. Desses, 20 ingressaram na lista de 

bilionários em dólares justamente durante a 

pandemia de Covid-19.

Os dados revelam que o coronavírus expôs, se 

alimentou e aumentou as desigualdades de 

renda, gênero e raça já existentes no país, 

65
bilionários
brasileiros

27 milhões
de pessoas no Brasil 

estão na miséria
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União Rio intensifica campanha de combate à fome 

O patamar superior a 3 mil mortes por dia no país e o 

aumento da insegurança alimentar, que já atinge 

18,8 milhões de brasileiros, fez acender mais uma 

vez uma luz vermelha nos movimentos voluntários 

de combate aos efeitos da pandemia de Covid-19. 

Depois da queda nas doações a partir do segundo 

semestre de 2020, o União Rio, em sua campanha 

de apoio a comunidades do Estado do Rio 

RioContraCorona – gerida pelo Instituto Phi, em 

parceria com Banco da Providência e Instituto 

Ekloos – criou novas ações para intensificar os 

esforços de captação de recursos para a compra de 

cestas básicas.

Se em abril do ano passado, no início da pandemia 

da Covid-19, o União Rio conseguiu distribuir 67.801 

cestas, beneficiando 282 mil pessoas, em fevereiro 

deste ano, só foi possível montar 3.020. Assim, no 

início de março, o movimento lançou um desafio de 

arrecadar 50 mil cestas até abril e, depois de 

conseguir o feito, agora se empenha para chegar às 

100 mil cestas. 

“Esse mês fizemos uma ação com a Fundação 

Behring, Fundação Brava e parceiros que, numa ação 

de matchfunding, se propuseram a dobrar o valor 

das doações feitas em 24 horas até o limite de 7 mil 

cestas. Acabamos conseguindo o suficiente para 

9.492 cestas e, somando-se às 7 mil, chegamos a 

16.492 cestas num único dia. Queremos que outras 

empresas e fundações se mobilizem dessa forma 

porque a fome é muito grave”, diz Daniella Raimundo, 

cofundadora do Movimento União Rio.

O União Rio também se uniu à Firjan para mobilizar as 

empresas e a sociedade com a campanha SESI 

Cidadania Contra a Fome. Para fazer chegar esse 

socorro urgente de alimentos a quem precisa, 

tornaram-se parceiros o Viva Rio/SOS Favela e o 

Caminhão da Misericórdia, da Comunidade Olhar 

Misericordioso, organizações com expertise e 

credibilidade em trabalhos sociais. Os Caminhões da 

Misericórdia farão o recolhimento de alimentos 

doados nos postos do SESI/SENAI para compor as 

cestas básicas. E o valor arrecadado será usado para a 

compra de cestas de alimentos que serão entregues 

pelo União Rio e também de cartões de alimentação 

que serão entregues pelo Viva Rio. 

Desde o início da campanha de apoio à população 

vulnerável do União Rio, já foram entregues 4,6 mil 

toneladas de alimentos, além de 1,1 milhão de litros 

de material de higiene e limpeza a 349.179 famílias em 

237 comunidades do Estado do Rio. 

CONTINUA

Amigos pela Caridade
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União Rio intensifica campanha de combate à fome 

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 (Pix)

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.

Faça a sua doação : 

Doe com AME 

https://www.ame.plus/pague/2n5SdoIvAJvVDR4dk1yaSH

Centro comunitário Irmãos Kennedy
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Fome à espreita por mais de um ano

Há pouco mais de um ano, quando foi lançada a 

campanha de auxílio a comunidades RioContraCorona, 

do Movimento União Rio, o Instituto Phi começou a 

entrevistar algumas famílias que estavam recebendo 

as cestas básicas e os kits de material de higiene e 

limpeza. Neste mês de abril de 2021, quando o Brasil 

atinge 380 mil mortos e a crise ganha contornos ainda 

mais assustadores, voltamos a conversar com alguns 

beneficiários (as) entrevistados (as) na ocasião. Carla 

Cristina Martins foi uma delas. 

Graças ao apoio de uma organização de base comuni-

tária – o Instituto Mundo Novo, que oferece projetos 

educacionais e culturais para crianças do bairro da 

Chatuba, em Mesquita, no contraturno escolar – não 

faltou comida para a família de Carla desde que ela foi 

entrevistada pelo Instituto Phi, há um ano. 

Não que a vida dela, do marido Jefferson e das quatro 

filhas seja fácil: eles moram num quarto de uma “casa 

de cômodos”, com banheiro compartilhado com os 

ocupantes dos outros oito quartos da habitação 

coletiva. Evitar o contágio do coronavírus numa 

situação como essa é um desafio diário. 

Jefferson sustenta a família trabalhando como coletor 

de lixo, mas com o afastamento das crianças da escola, 

os gastos com alimentação aumentaram.

CARLA CRISTINA MARTINS

“Se não fossem as doações de alimentos 

que recebemos no Instituto Mundo Novo, 

não sei como sobreviveríamos. As meninas 

chegaram a retornar ao atendimento na 

ONG este ano, mas com o agravamento 

da crise, parou novamente e precisamos 

de comida em casa para alimentá-las”, 

conta Carla. 
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The Coca-Cola Foundation , Instituto Coca-Cola Brasil , 
Instituto Phi e Gastromotiva se unem contra a fome no Amazonas

Depois da catastrófica falta de oxigênio medicinal 
nos hospitais de Manaus e do interior do Amazonas, 
o estado, que já registrou mais de 12 mil mortes por 
Covid-19, sofre com outro efeito perverso da 
doença: a pobreza e a fome. Na região, milhares de 
famílias ribeirinhas e indígenas sofrem com a 
insegurança alimentar, que piora nesta época de 
cheia, quando a pesca e a agricultura são mais 
difíceis. Com a pandemia, a desnutrição vem se 
agravando. Diante desse quadro, a The Coca-Cola 
Foundation promove mais uma ação de ajuda 
humanitária na região, em parceria com o Instituto 
Coca-Cola Brasil, Instituto Phi e Gastromotiva.

Entre abril e maio serão doadas 7 mil cestas básicas, 
cada  uma com 14kg  de  al imentos ,  para 
organizações sociais que atendem famílias em 
situação de extrema vulnerabilidade social em 
Manaus e nos municípios remotos de Lábrea, 
Parintins, Tefé, Barcelos, Uarini, São Gabriel da 
Cachoeira, Careiro, Silves, Apuí, Maués, São 
Sebastião do Uatumã, Urucará, Iranduba, 
Manacapuru, Autazes, Carauari e Itacoatiara. Além 
disso, em parceria com a Gastromotiva, serão 
distribuídas 50 mil quentinhas em Manaus.

“Na Região Norte, atualmente 67,7% dos domicílios 
estão em insegurança alimentar, sendo que 29,2 % 
da população vive em situação de fome. Nesse 
cenário dramático, o papel da mobilização da 
sociedade civil é vital para salvar vidas”, diz a 
diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.

Desde o ano passado, a The Coca-Cola Foundation e 
o Instituto Coca-Cola vêm realizando uma série de 
ações no Estado do Amazonas, onde já havia 
distribuído 25 mil cestas básicas, além de botijões 
de gás, para famílias vulneráveis:

"O Projeto Cozinhas Solidárias Gastromotiva chega a 
Manaus para alimentar pessoas não só com comida, 
mas com dignidade e esperança. Além do foco 
emergencial de oferecer gratuitamente refeições 
balanceadas e saudáveis, o projeto capacitará 
cozinheiros e auxiliares, formando-os para serem 
articuladores que multiplicam o conhecimento 
adquirido nas suas próprias comunidades. É um 
modelo de empreendedorismo social e resiliência 
econômica replicável para todo o Brasil", conta David 
Hertz, fundador e presidente da Gastromotiva.

“Acreditamos na força e na potência das parcerias 
para ajudar os amazonenses a enfrentar essa crise 
terrível. Por isso, além de contar com parceiros de 
longa data, como o Phi e a Gastromotiva, nos 
unimos a organizações locais, que mapeiam as 
famílias mais vulneráveis do estado, permitindo 
que nossa ajuda chegue até elas de forma mais 
rápida e assertiva. É a partir dessa escuta e dessa 
colaboração que conseguimos multiplicar nossas 
ações e fazer a diferença no Amazonas", afirma 
Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto 
Coca-Cola Brasil.

Na ação de distribuição de quentinhas, chamada de 
“Projeto Emergencial das Cozinhas Solidárias em 
Manaus”, a Gastromotiva conta com a cooperação 
técnica e o suporte local voluntário de representan-
tes do Instituto Acariquara, em parceria com o 
Núcleo de Socioeconomia da Universidade Federal 
do Amazonas, para a otimização da operação e 
logística. A equipe fez um mapeamento das zonas de 
maior índice de pobreza em Manaus, onde atuará 
com o público-alvo formado por populações 
tradicionais (ribeirinhos e indígenas), pessoas em 
situação de rua e que vivem em bolsões de pobreza, 
minoria LGBT+, profissionais do sexo e refugiados.  

CONTINUA
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The Coca-Cola Foundation , Instituto Coca-Cola Brasil , 
Instituto Phi  e Gastromotiva se unem contra a fome no Amazonas

Fonte: Grupo de Pesquisa Alimento para Justiça da Universidade Livre de Berlim, 

em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com a 

Universidade de Brasília (UnB).

67,7% dos domicílios registram
situação de insegurança alimentar, sendo que 

29,2% da população vive 

em situação de fome

REGIÃO NORTE

7 mil 

cestas básicas 
em 18 municípios

50 mil 
quentinhas 
em Manaus
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Cumprindo com sua missão de fortalecimento do 

desenvolvimento comunitário na Zona Oeste, o 

Instituto Rio iniciará uma ação de ajuda emergencial 

a famílias em vulnerabilidade social da região mais 

atingidas pelos efeitos econômicos da pandemia. 

Os recursos que anualmente são disponibilizados 

para apoio a projetos sociais através de edital, com 

gestão do Instituto Phi, foram direcionados para a 

compra de alimentos. A iniciativa vai beneficiar 

2,4 mil pessoas da região por cinco meses. 

As cestas básicas serão distribuídas para 590 famílias 

atendidas por seis organizações da região: SOS Vila 

Vintém, de Padre Miguel; Casa de Aya, da Vila 

Kennedy; Agência do Bem, com polos na Cidade de 

Deus e Vargem Grande; Alfazendo, da Cidade de Deus. 

Ser Cidadão, de Santa Cruz e Mulheres de Pedra, de 

Pedra de Guaratiba. As organizações foram seleciona-

das através de busca ativa da equipe do Instituto Phi, 

usando como critério instituições que não faziam 

parte do circuito de outras campanhas de distribui-

ção de cestas básicas.

Com medidas de isolamento social pouco efetivas na 

região e sistema de saúde em colapso, a Zona Oeste 

lidera o triste ranking de bairros com mais óbitos 

causados pelo coronavírus. Segundo o Painel

Covid-19 da prefeitura, dos dez bairros com mais 

mortes, sete são localizados na Zona Oeste.

Ação dos institutos Rio e Phi distribui alimentos na Zona Oeste

2,59 milhões 
de pessoas
POPULAÇÃO ESTIMADA DA ZONA OESTE 10 7

“A Zona Oeste cresce longe dos olhos do poder

público. Na região, vive quase metade da população 

do Rio de Janeiro, mas a informalidade no mercado

de trabalho é alta. As pessoas acabam tendo de 

ir para a as ruas para conseguir alguma renda para 

comprar comida e se contaminam. Por isso, essa 

ação é tão importante”, destaca a diretora 

do Instituto Phi, Luiza Serpa.

Dos    bairros com mais mortes por Covid-19,     são localizados na Zona Oeste
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Aulas de cidadania para um currículo alinhado ao século 21

Acreditando que a cidadania é um assunto que deve 

ser abordado durante a trajetória educacional, a 

Escola SAP – Escola Sociointeracionista de 

Aprendizagem por Projetos -, na Barra da Tijuca, 

iniciou suas atividades no início deste ano com um 

projeto desenvolvido em parceria com o Instituto 

Phi. No SAP Social, os alunos do 9º ano (a escola só 

terá Ensino Médio a partir do ano que vem) traba-

lham o desenvolvimento do pensamento crítico e da 

empatia aliado a uma formação empreendedora, 

estabelecendo uma interlocução entre as diferentes 

áreas do saber. 

Orientados por profissionais do Instituto Phi e pelo 

professor João Victor Ferreira,  do Ensino 

Fundamental II da Escola SAP, os adolescentes 

participam de uma formação teórica e prática, 

incluindo temáticas de contextualização (desafios 

globais, desenvolvimento sustentável, conceitos de 

território, estado, sociedade e políticas públicas), 

impacto (o que é, canvas de impacto, mensuração), 

planejamento, elaboração e gestão de projetos, 

gestão financeira (orçamento, captação de recursos, 

prestação de contas), papéis sociais em uma ONG, 

sistemas de monitoramento, avaliação de projetos 

sociais e liderança.

"Acreditamos numa aprendizagem que só é efetiva 

quando o aluno consegue relacionar o conteúdo 

acadêmico a vivências do mundo real, porque a 

aprendizagem passa a fazer sentido para ele”, explica 

Manuela Colamarco, coordenadora pedagógica do 

Ensino Fundamental II da Escola SAP, detalhando a 

trajetória dos alunos dentro do SAP Social. “Ao longo 

do projeto, eles vão formar uma mini ONG. Assim, 

vão criar ações para arrecadar fundos, usando 

canais de comunicação para fazer campanhas em 

prol da causa escolhida por eles e, no fim, junto com 

o Instituto Phi, organizarão uma curadoria de 

projetos para doar recursos captados”. 

A diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa,  destaca que o 

SAP Social é um projeto desenvolvido dentro do Lab 

de Filantropia, oferecido pelo Instituto Phi para 

escolas.

“Queremos preparar os jovens com as competências, 

a capacidade de ação e o desejo de lidar com os 

desafios importantes com que todos nós nos 

defrontamos nos dias de hoje”, destaca Luiza. 



Phi registra alto índice de satisfação de organizações apoiadas

No relacionamento com as organizações que apoia, 

o Instituto Phi tem um índice de satisfação de 4,8, 

medida numa escala de 0 a 5. A classificação da 

equipe em termos de precisão nas informações é de 

4,75 e a clareza do papel do Phi na relação entre os 

investidores sociais e os projetos apoiados é de 4,76. 

É o que revela uma pesquisa online realizada pelo 

Phi, com 91 organizações respondentes, que partici-

param de forma anônima.

O levantamento revela, por outro lado, um grau 

médio de dificuldade na plataforma de planejamen-

tos e relatórios, com índice de 2,89, em escala de 0 a 

5. Além disso, 54,9% dos respondentes consideram o 

Phi muito exigente na avaliação dos relatórios. 

Porém, 95,6% consideram razoáveis as solicitações 

do Phi para concretizar o apoio.

O objetivo da pesquisa, além de identificar pontos 

fortes e fazer um apontamento para possíveis 

melhorias, é consolidar um conjunto de normas 
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internas para que o atendimento às organizações 

seja uniforme e cada vez mais efetivo e humanizado. 

“Dessa forma, ganhamos eficácia nas ações de 

fortalecimento institucional para que as entidades 

possam melhor administrar e potencializar os 

investimentos sociais realizados”, explica a funda-

dora e diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.

O questionário também revelou que a maioria das 

organizações se sente à vontade para entrar em 

contato com o Phi a qualquer tempo (95,6% dos 

respondentes) e para falar sobre assuntos não 

relacionados com o projeto apoiado (79,1%). Do 

total, 72,5% já indicaram o Phi para organizações 

parceiras. 

“Isso mostra que o Terceiro Setor cada vez mais se 

articula em rede, com as organizações prestando 

apoio umas às outras na conexão com outros 

importantes atores do sistema e nas mais diversas 

demandas. E isso é muito importante para que 

tenhamos uma atuação que promova transforma-

ções profundas e sistêmicas na sociedade. Além 

disso, a proximidade do Phi com as ONGs faz com 

que os doadores também se sintam mais próximos 

dos projetos”.

CONTINUA

“Hoje o Instituto Phi é uma das principais 

fontes de informação e formação para captado

res de recursos . Nossa relação vem sendo 

estruturada em confiança mútua e muita 

vontade de fazer a diferença”.

“Para nossa organização, tem sido uma nova 

experiência trabalhar com o Phi . Estamos 

nos sentindo acolhidos e orientados . Acho o 

trabalho bem eficiente e com bastante clareza”.

“A assessoria do Instituto Phi ao projeto foi excelen-

te : orientações claras , e-mails respondidos em tempo 

hábil e um esforço enorme diante de situações excepcio -

nais como a pandemia , buscando ir além do projeto 

inicialmente aprovado e buscando formas de contribuir 

com famílias impactadas . A equipe do Phi é cuidadosa 

e demonstra enorme capacidade de assessorar a 

execução de projetos sociais”.

Pesquisa também faz apontamento 

para possíveis melhorias no 

relacionamento com projetos

No fim da pesquisa, o Phi deixou um canal 

aberto para depoimentos. Seguem alguns:



Phi registra alto índice de satisfação de organizações apoiadas
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consideram 
o Phi muito 
exigente na 
avaliação 
dos relatórios

consideram 
razoáveis as 
solicitações 
do Phi para 
concretizar 
o apoio

4,8 > Índice de 

satisfação das 
organizações sociais 
com o relacionamento 
com o Instituto Phi 

4,75 > Classificação para 

a precisão nas informações 
prestadas pela equipe do 
Instituto Phi

4,76 > Classificação 

para a clareza do papel 
do Phi na relação entre 
os investidores sociais e 
os projetos apoiados 

2,89 > Classificação 

para o grau de dificuldade 
na plataforma do Phi de 
planejamentos e relatórios

91
respondentes

das OSCs apoiadas já 
indicaram o Phi para 

organizações parceiras 

das OSCs se sentem à 
vontade para entrar 

em contato com o Phi a 
qualquer tempo 

79,1%

95,6%

72,5%

das OSCs se sentem 
à vontade para falar sobre 
assuntos não relacionados 
com o projeto apoiado 

95,6%54,9%
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Por quase um ano, Alexandre Camilo, de 55 anos, 

viveu nas ruas de Fortaleza. O vício em drogas o 

levou a essa triste situação. Sua trajetória começou a 

mudar em 2019 quando, no “fundo do poço”, sem 

nem chinelos para calçar, conseguiu uma passagem 

para Teresina (PI) e, lá, conheceu a Associação 

Beneficente São Paulo Apóstolo - ABESPA, mantene-

dora da Pastoral do Povo da Rua e apoiada pelo 

Instituto Phi através do edital do Movimento Bem 

Maior. Agora, Alexandre comemora a aprovação, em 

6º lugar, na Universidade Federal do Piauí. Ele vai 

cursar Licenciatura Plena em Letras -Português.

Antes de saber do resultado final, Alexandre já 

comemorava a pontuação na redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem): ele atingiu 920 

pontos, de um total de 1.000. Carioca, graduado em 

Biologia, o ex-morador de rua trabalhou no passado 

como professor, mas a dependência química acabou 

com sua carreira e também com seu casamento. Ele 

foi para Fortaleza (CE) em busca de novas possibilida-

des de trabalho, onde o uso de drogas se intensificou 

e ele viveu por nove meses em situação de rua, antes 

de mudar-se para Teresina. 

Quando chegou à capital piauiense, Alexandre 

começou a frequentar a Pastoral do Povo de Rua para 

tomar o café da manhã oferecido pela entidade, que 

atua promovendo a reintegração social e o resgate da 

cidadania. O trabalho inclui atendimento médico, 

odontológico, psicológico e assistência social, além 

de palestras, oficinas e atividades físicas. Depois de 

um tempo, Alexandre se tornou colaborador voluntá-

rio da Pastoral e, posteriormente, foi contratado 

como monitor social da recém-inaugurada Casa de 

Acolhimento.

Quando ainda era voluntário na Pastoral, Alexandre 

se casou com a pedagoga Lucinete Mascarenhas, que 

também atuava – e ainda atua – como voluntária. Eles 

coordenaram a implantação do projeto “Fazendo Arte 

– Teatro, Coral e Dança” na entidade e, paralelamente, 

Alexandre escreveu seu primeiro livro de poesias e 

estudou para o Enem através de videoaulas no 

YouTube. 

Ex-morador de rua supera vício em drogas 

e entra para universidade federal em 6º lugar

“As drogas me tiraram tudo, é uma vida de 

escravidão. A Pastoral me deu um apoio imenso 

para eu voltar a comandar a minha vida. Agora, 

para dar continuidade ao meu trabalho como 

escritor, quero me aprofundar nos estudos da 

Língua Portuguesa. Já estou com meu segundo 

livro quase pronto. Desejo que esta aprovação 

na universidade transmita esperança para todos 

que vivem na situação que eu vivi, que acreditem 

que também podem dar a volta por cima”.
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Se salvar uma criança a afogar-se num pequeno lago não implicasse 

qualquer risco, mas pudesse estragar seu melhor par de sapatos, 

você  estaria disposto a salvar a criança, certo? Então, por que não 

estamos dispostos a doar o valor desse par de sapatos para ajudar 

quase 10 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade 

que morrem todos os anos por causas relacionadas à pobreza?

(Peter Singer, no livro "Quanto custa salvar uma vida?)

Cesta básica entregue pelo 
Instituto Mundo Novo 
na Chatuba, Mesquita

Cesta básica entregue pelo 
Instituto Mundo Novo 
na Chatuba, Mesquita

contato@institutophi.org.br

www.institutophi.org.br

Quer agir e não sabe por onde começar? 

Vem conversar com a gente !

www.sensedesign.com.br
www.sensedesign.com.br
www.sensedesign.com.br
mailto:contato@institutophi.org.br
http://www.institutophi.org.br/
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