
Curso de operador de empilhadeira oferecido pelo Galpão Aplauso, com apoio do Phi

construindo um novo amanhã
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Eles estão nas ruas, nas comunidades, no debate 

público, defendendo seus direitos e da sociedade, 

mobilizando as pessoas e chamando governos à 

responsabilidade de respeitar e garantir os direitos 

humanos. Os jovens.

A eles confiamos o amanhã. Mas, estamos investindo 

em todo o potencial da juventude brasileira - 

especialmente, dos milhões de jovens que vivem em 

situação de vulnerabilidade, seja nas periferias dos 

grandes centros urbanos ou nas áreas rurais? 

O que será o amanhã?

Caso não seja dada uma atenção urgente a esse 

importante segmento da sociedade, o Brasil terá 

uma força de trabalho pouco qualificada num futuro 

próximo, o que manterá a economia presa em 

atividades de baixo valor agregado e com baixas 

taxas de crescimento.

Precisamos olhar para as diversidades e desafios 

das juventudes para que sejam feitos os investimen-

tos adequados para garantir o desenvolvimento 

desta geração, construindo caminhos para um 

futuro mais inclusivo e próspero para todos os 

brasileiros.

Nesta edição do Boletim Phi, você vai conhecer 

algumas ações do Instituto Phi que criam diálogos, 

oportunidades e protagonismo para os jovens. Como 

será o amanhã? O que irá nos acontecer? O nosso 

destino será como nós quisermos!
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Apoio para o desenvolvimento das juventudes

O sobrenome é francês, herança do bisavô materno. 

Mas Jean Carlos Lacrot, de traços indígenas – 

herança, nesse caso, da bisavó materna – é um 

brasileiro típico.  Aos 22 anos, depois de fazer alguns 

“bicos” para ajudar a família no sustento, esse 

morador do Complexo da Maré hoje é aluno do curso 

gratuito de Auxiliar Operacional de Logística e 

Operador de Empilhadeira, oferecido pelo Galpão 

Aplauso. Esse é um dos projetos de inclusão 

produtiva de jovens apoiados pelo Instituto Phi, na 

busca de possibilidades de prosperidade para o 

Brasil. 

Segundo estudo da FGV, jovens com idade entre 15 e 

29 anos foram os mais prejudicados pela pandemia 

de Covid-19 no país. A taxa de desemprego, que já 

era alta, de 49%, subiu para 56%. 

“Acho que agora, com esse diferencial no currículo, 

poderei conseguir um emprego melhor”, diz o rapaz.

Jean está certo. Diante do crescimento das vendas 

on-line e da disputa acirrada entre as grandes 

varejistas para oferecer menor prazo de entrega e 

frete mais barato aos consumidores, o segmento de 

logística tem gerado vagas em grandes centros 

urbanos do país, com grande demanda para 

operadores de empilhadeira. 

Diante da pandemia, o curso do Galpão Aplauso pela 

primeira vez é realizado de forma híbrida: o 

conteúdo teórico é transmitido pelo ensino online, 

enquanto a prática é presencial. 

“No nosso Centro de Distribuição, promovemos 

simulações em que o aluno tem uma vivência muito 

prática de situações que podem ocorrer na 

operação. São jovens em situação de extrema 

vulnerabilidade, a maioria de famílias chefiadas por 

mulheres, que são sua única fonte de sustento”, 

observa Ana Mello, coordenadora de Projetos do 

Galpão.

Aos 24 anos, Yanka Medeiros, moradora de Realengo, 

também está na corrida por uma vaga no mercado de 

trabalho. Técnica em Radiologia, fez um estágio na 

área por nove meses e, ao fim do período de 

treinamento, conheceu a realidade de tantos jovens 

brasileiros: o desemprego. Para aumentar suas 

chances, Yanka enxergou uma oportunidade: a 

Agência de Jovens do , que Banco da Providência

oferece formação gratuita com foco no desen-

volvimento das habilidades socioemocionais. Há um 

mês, ela começou o programa, que também tem o 

apoio do Instituto Phi. 

CONTINUA
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Galpão Aplauso 

http://aplauso.art.br

Organização que atua na formação artística e profissiona-

lizante, no Centro do Rio de Janeiro.

O curso de Auxiliar Operacional de Logística e Operador de 

Empilhadeira, voltado a jovens de 18 a 29 anos, já formou 

513 trabalhadores, com índice de empregabilidade 

(emprego na área por pelo menos 12 meses após o curso) 

de 73%. O programa inclui formação humanística e técnica, 

além de prática no Centro de Distribuição. 

Banco da Providência

https://www.bancodaprovidencia.org.br/

Organização que desenvolve projetos de inclusão social na 

cidade do Rio de Janeiro, através da Capacitação para o 

Trabalho e Geração de Renda. 

Já formou 1.000 jovens de 18 a 24 anos na Agência Jovem. São 

402 horas de formação com os seguintes conteúdos: comunica-

ção oral e escrita, leitura e compreensão de texto; raciocínio 

lógico-matemático e análise de dados estatísticos e tecnologias 

da comunicação: informática e tecnologia faz game cidadania.

Yanka, aluna da Agência Jovem do Banco da Providência

Jean, aluno do curso de Operador de Empilhadeira do Galpão

“Quero adquirir competências para me expressar 

melhor nas entrevistas de emprego e conheci-

mentos em informática, pois sou totalmente 

analfabeta digital. Além disso, o programa inclui 

aulas de matemática, português e redação que, para 

mim, são essenciais, pois quero fazer o Enem”, conta 

a jovem.

A superintendente do Banco da Providência, Clarice 

Linhares, explica que a Agência Jovem contribui para 

fechar as lacunas que o ensino de baixa qualidade 

deixou abertas. 

“Já tivemos experiência em processos seletivos em 

que jovens com ensino médio completo não 

conseguiram fazer uma conta de percentual simples. 

O projeto da Agência Jovem surgiu há cinco anos 

dessa demanda e tem como focos a inserção do 

jovem no primeiro emprego, no estágio, nos progra-

mas de jovem aprendiz e na preparação para 

universidades”, diz Clarice, que destaca a importân-

cia do investimento social na qualificação de jovens. 

“Estamos perdendo a janela demográfica do Brasil, o 

que significa que logo vamos ter mais pessoas em 

idades consideradas dependentes, isto é, crianças e 

idosos. É a hora do país investir na sua estrutura. 

Investir em jovens é investir na sustentabilidade de 

uma nação”.  

http://aplauso.art.br
https://www.bancodaprovidencia.org.br/


Estudantes de 14 anos criam projeto social 

de combate à pobreza menstrual

CONTINUA 4

Uma em cada quatro meninas no Brasil deixam de ir 

à escola quando estão menstruadas, por falta de 

dinheiro para comprar absorventes e de estruturas 

sanitárias. O problema batizado de pobreza mens-

trual e reconhecido pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) chamou a atenção dos 

alunos do 9º ano da  Escola SAP – Escola 

Sociointeracionista de Aprendizagem por Projetos, 

na Barra da Tijuca - que criaram o projeto Deixando 

Fluir, de doação de absorventes reutilizáveis para 

meninas em situação de vulnerabilidade socioeco-

nômica.

Parceira do Instituto Phi no Lab de Philantropia 

(programa extracurricular para capacitar alunos para 

a cidadania e estimular o empreendedorismo 

social), a Escola SAP batizou a disciplina de SAP 

Social e, desde o início do ano, os alunos vêm 

formatando o projeto. Com apoio do Phi na curadoria 

de projetos sociais, ficou decidido que as doações, 

inicialmente, serão feitas para a Associação Semente 

da Vida (ASVI), que atua no desenvolvimento huma-

no e social de crianças e adolescentes da Cidade de 

Deus. Atualmente são atendidas 44 meninas em 

idade menstrual na organização. Cada menina 

receberá três absorventes reutilizáveis.

A arrecadação de recursos financeiros para a compra 

dos absorventes reutilizáveis será feita através de 

doações para uma conta destinada ao Deixando 

Fluir, além de oficinas que serão realizadas na escola 

com renda revertida. Mas a coordenadora de 

projetos do Instituto Phi, Júlia Nascimento, destaca 

que, para além da doação, um segundo aspecto do 

projeto é a conscientização:

"Os alunos estão preparando material para apresen-

tação e farão palestras tanto para os estudantes do 

6º ao 8º ano da SAP como também para os jovens 

atendidos pela ASVI. A informação é muito importan-

te, não só para as meninas, mas para os meninos e 

para a sociedade em geral. Se você não educa a 

população para o tema, a menstruação continua 

sendo um tema tabu que não é pautado em políticas 

públicas". 

Pobreza menstrual
   25% das meninas brasileiras faltam às aulas 

devido à falta de absorventes. Ao longo do ano, elas 

perdem 45 dias letivos  

   Com custo mensal de aproximadamente R$ 12, ao 

longo do período fértil, a despesa com absorventes 

descartáveis é de aproximadamente R$ 6 mil.

Absorventes reutilizáveis
   Após o uso, deve ser lavado e ao secar, pode ser 

reutilizado.

   O uso é muito similar aos absorventes descartá-

veis, é preciso apenas envolver a calcinha com as 

abas e abotoar.

   Além da questão econômica, esses absorventes 

são considerados mais confortáveis e, principal-

mente, sustentáveis - não apenas pelo descarte, 

mas também pelo próprio processo produtivo 

Conheça o Instagram do projeto criado pelos 

alunos: @deixandofluir



Doações via Pix: 
07499961/0007-27

Em nome do Escolas Integradas 
Raiz Ltda., sendo essa conta exclusiva 

do projeto, com 100% da sua 
arrecadação revertida para a causa.
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Depoimentos de alunas do 9º ano da Escola SAP, integrantes do projeto Deixando Fluir:

Joana

"A questão da desigualdade ficou muito clara 
para nós. Tivemos palestras sobre o assunto 
e descobrimos que meninas acabam usando 
métodos anti higiênicos para conter o fluxo. 
Nos colocamos no lugar delas e ficamos 
muito sensibilizadas e, por isso, optamos 
por apoiar meninas da nossa faixa etária".

Beatriz

"Fizemos pesquisas de preços de diversas 
marcas de absorventes descartáveis, 
reutilizáveis de pano e coletores menstruais. 
Descartamos o coletor porque precisa de mais 
estrutura, como fogão e panela esmaltada 
para ferver, e, levando em consideração custo 
e sustentabilidade, decidimos pelo absorvente 
reutilizável". 

Maria

"Buscamos uma causa que não tivesse 
muito apoio e, ao buscar informações 
sobre a pobreza menstrual, toda a turma 
ficou chocada com o fato de que muitas 
meninas, por não ter como conter o fluxo 
menstrual, ficavam sem ir para a escola".

O professor da SAP Social, João Victor Ferreira, conta 

que o projeto envolveu muitas pesquisas realizadas 

pelos estudantes:

“As pesquisas passaram por desigualdades, meio 

ambiente, pela menstruação em si, com entrevista 

com uma ginecologista e pelos produtos disponíveis 

no mercado, até que os alunos chegassem não 

somente à causa, mas também ao público-alvo da 

ação, o de meninas com idades próximas às deles. 

Eles tiveram essa leitura de querer apoiar jovens que 

não têm as mesmas oportunidades que eles têm”.

De forma complementar, os alunos estão fazendo 

arrecadação também para o combate à fome. O 

projeto recebeu uma doação de kits de máscaras de 

proteção feitas na Fábrica Social do Instituto ITI, de 

Itabira (MG) – organização apoiada pelo Edital do 

Movimento Bem Maior, com gestão do Instituto Phi – 

para serem trocadas por alimentos. Os alimentos 

serão doados para o preparo de refeições servidas 

na ASVI. Pobreza menstrual - 25% das meninas 

brasileiras faltam às aulas devido à falta de absor-

ventes. Ao longo do ano, elas perdem 45 dias letivos  

- Com custo mensal de aproximadamente R$ 12, ao 

longo do período fértil, a despesa com absorventes 

descartáveis é de aproximadamente R$ 6 mil.
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Chamada de projetos para

 desenvolvimento de lideranças

OSCs e coletivos de todo o Brasil que desenvolvam 

soluções no âmbito socioambiental têm uma oportu-

nidade à vista: uma escola com ensino de excelência, 

a Avenues São Paulo abre suas portas para comparti-

lhar conhecimentos em seu programa de desenvolvi-

mento de líderes sociais – Avenues Community 

Engagement (ACE) Fellowship.  O Instituto Phi é o 

responsável pela gestão do edital de chamada de 

projetos e integra o comitê de seleção.

Serão selecionadas cinco iniciativas com o objetivo de 

fortalecimento institucional para ampliar o impacto 

socioambiental nas comunidades em que já atuam. 

Os líderes sociais participarão de um programa 

personalizado durante 18 meses, com encontros 

virtuais mensais e mentoria individualizada. 

Essa é a segunda edição do ACE Fellowship. Na 

primeira, iniciada em 2019 de forma presencial, os 

cinco “fellows” selecionados eram de São Paulo. Desta 

vez, o programa passa a ser remoto e, assim a escola 

espera a participação de organizações de todo o 

Brasil. 

Além disso, os demais campi da Avenues (Nova York, 

EUA e Shenzhen, China) vão promover o programa ao 

mesmo tempo e será feita a conexão entre os fellows 

dos diferentes países. O objetivo de incentivar a troca 

internacional é formar lideranças capacitadas para 

enfrentar os desafios que o país apresenta, com 

referências de experiências de nível global.

“A ideia do programa veio da missão da escola, de não 

apenas formar estudantes com excelentes competên-

cias acadêmicas, protagonistas de suas vidas, mas 

também engajados em atuar além dos muros da 

escola. Então, pensamos: como fazer isso de forma 

que exista uma troca verdadeira, que seja uma via de 

mão dupla?”, explica a professora Carol Miranda, 

membro da equipe ACE Fellowship da Avenues.

O programa inicia com um ciclo de peer coaching, 

uma estratégia colaborativa de montar o programa, 

com uma reflexão conjunta para entender quais 

aprendizados farão mais sentido para os fellows. Na 

primeira edição do ACE Fellowship, foram realizados, 

por exemplo, workshops de Marca e Branding, Técnicas 

de Recrutamento e Seleção de Equipe e Liderança. 

“Mas queremos quebrar o paradigma de que a 

Avenues vai dar algo para esses líderes sociais porque 

também haverá momentos em que eles serão os 

protagonistas, momentos de troca com os alunos e 

com a associação de pais, num novo modelo de 

trabalho colaborativo da sociedade civil organizada”, 

acrescenta Carol.

Podem participar OSCs e coletivos de todo o 

Brasil que desenvolvam soluções no âmbito 

socioambiental e/ ou trabalhem com foco no 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

13 - Ação contra a mudança climática

Duração do programa:

 18 meses (agosto/2021 a dezembro/2022)

Não há previsão de apoio financeiro

Edital e formulário de inscrições podem ser acessados 

no https://institutophi.org.br/chamada-de-

projetos-para-desenvolvimento-de-lideres/

https://institutophi.org.br/chamada-de-projetos-para-desenvolvimento-de-lideres/
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O Brasil tem o empreendedorismo correndo em suas 

veias. Apostando nesse potencial transformador 

para o combate à pobreza, terá início essa semana a 

segunda turma do (Re)Conquista, programa de 

qualificação de ONGs para atuar com formação 

profissional e empreendedora, lançado em parceria 

por Stone Impacta, Instituto Phi e Banco da 

Providência. Participam desta nova rodada 10 

organizações de oito diferentes municípios e seis 

estados brasileiros. 

A primeira turma – composta também por 10 organi-

zações, de nove municípios e cinco estados brasilei-

ros – acaba de terminar a formação. Um dos partici-

pantes foi Eduardo Trincado, professor dos cursos de 

Administração, Empreendedorismo e TI/ Informática 

da Liga Solidária, de São Paulo, que atende cerca de 

13 mil pessoas em situação de alta vulnerabilidade 

direta e indiretamente em seus programas de 

educação, cidadania e longevidade. Para ele, a 

participação no programa foi muito enriquecedora:

“As mediadoras do curso eram muito provocativas, 

buscando tirar de todos os participantes todo o 

nosso potencial, com atividades práticas ao fim de 

cada etapa, para que nós possamos replicar o 

aprendizado com os beneficiários de nossos 

programas. Inicialmente, vamos atender com a 

Empreendedorismo como força motriz

   2ª Turma (Re)Conquista

1. Sociedade Beneficente Alemã - São Paulo/SP

2. Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio - Porto Alegre/RS

3. Fundação Pavel - Barão do Grajaú/PI

4. Instituto O Grito - Rede Gerando Falções - Ribeirão das Neves/MG

5. Associação Beneficente Vivenda da Criança - São Paulo/SP

6. Kolping Brasil - Comunidade Kolping Aldeia de Carapicuíba - Caraicuíba/ SP

7. Kolping Brasil - Comunidade Kolping Imaculada Conceição - São Paulo/SP

8. Mater Dei CAM – Casa de Apoio à Menina - Atibaia/SP

9. Instituto SOS Reviver - Nilópolis/RJ

10. Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo 

(ACIESP) - Campo Grande/MS

metodologia do (Re)Conquista na Liga Solidária 25 

pessoas que estão na base da pirâmide num curso de 

panificação e confeitaria para ter uma boa visão da 

aplicação e poder fazer um monitoramento dos 

resultados”, conta.

Com duração de seis meses, o (Re)Conquista usa a 

Metodologia das 3 Fases desenvolvida pelo Banco da 

Providência: na primeira etapa, o foco é o desenvolvi-

mento humano; na segunda, é feita a capacitação 

técnica profissionalizante em diferentes segmentos 

(ex.: beleza, culinária, construção civil, corte e costura, 

dentre outros) e, por fim, na terceira, são trabalhadas 

as habilidades empreendedoras.

    1ª Turma (Re)Conquista 

1. SHD - Sociedade Humana Despertar - Sumaré/SP

2. Ação Moradia - Uberlândia/MG

3. Instituto ITI - Itabira/MG

4. Fundação Eufraten - Campinas/SP

5. Instituto Padre Haroldo - Campinas/SP

6. Instituto Idear - Maracanaú/CE

7. Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) - Niterói/RJ

8. Liga Solidária - São Paulo/SP

9. Recriando Raízes - Rio de Janeiro/RJ

10. Centro Cidadania - Maturéia/PB
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Os valores de transferências de riqueza intergeracio-

nais – incluindo tanto heranças quanto doações em 

vida – nunca foram tão altos. Mas o que você gostaria 

de deixar para seus filhos, netos, bisnetos, para além 

de posses, bens e recursos financeiros? Muitas 

famílias vêm buscando construir com as novas 

gerações um legado filantrópico, que proporcione 

um impacto positivo para a sociedade. Para os 

jovens, costuma ser uma oportunidade de encontrar 

seu próprio caminho, sua jornada rumo ao significa-

do e, ao mesmo tempo, uma forma de conexão com a 

família, com a comunidade e com o mundo. 

A estruturação do legado filantrópico é uma das 

formas do Instituto Phi de aproximar realidades 

distintas de forma coerente, construtiva e ética.  

Após um trabalho de diagnóstico, em que os mem-

bros da família fazem uma reflexão sobre o legado 

que gostariam de deixar, o Instituto Phi faz uma 

curadoria de projetos na causa eleita, com visitas 

guiadas aos projetos selecionados. 

Cultura, educação, esporte, saúde, geração de renda, 

habitação e meio ambiente são algumas das frentes 

possíveis com o propósito de desenvolvimento 

social e/ou econômico de populações mais vulnerá-

veis. Para isto, é importante entender o propósito 

dos jovens filantropos.

Vem aí a próxima geração 

da filantropia

“O que os motiva? A identificação da causa de forma 

conjunta ajuda a chegar ao propósito. Muitos desses 

jovens querem começar algo do zero, outros já estão 

engajados na tradição filantrópica existente na 

família. Alinhar valores e propósitos comuns e tam-

bém expectativas de resultados de impacto social faz 

parte desta governança”, destaca a fundadora e 

diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.

A partir daí, o Instituto Phi faz o planejamento estraté-

gico do investimento social e o monitoramento do uso 

dos recursos, com relatórios periódicos de avaliação 

de impacto. 

“Com planejamento, dosando expectativas e possibili-

dades, a iniciativa se transforma em fonte de agrega-

ção, trabalho conjunto e satisfação pessoal. Os 

milleniuns, para quem o propósito é o que lhes há de 

mais importante, vêm potencializando genuinamente 

essa revolução filantrópica”, diz Luiza.   

Etapas da estruturação 

do legado filantrópico

Diagnóstico para identificar

a causa motivadora

Curadoria de projetos

na causa eleita

Visitas guiadas aos 

projetos selecionados

Planejamento estratégico 

do investimento social

Monitoramento do

uso dos recursos

Relatórios periódicos

de avaliação de impacto



Uma roda de conversa online com mais de 60 

projetos sociais apoiados pela frente de auxílio a 

comunidades do União Rio foi realizada em junho, 

com a mediação das cofundadoras do movimento 

Luiza Serpa, diretora do Instituto Phi, e Daniella 

Raimundo. O objetivo foi apresentar os resultados 

campanha e destacar a responsabilidade das 

organizações em todo o processo, desde a captação 

de recursos até as doações chegarem a quem precisa 

da forma mais eficaz, responsável e ética possível. 

O encontro também foi uma oportunidade para 

mostrar o impacto do trabalho voluntário das 

equipes participantes e, ainda, aproximar e fortale-

cer as ONGs, potencializando o trabalho em rede e a 

troca de conhecimentos e experiências. A campanha, 

que tem a gestão do Instituto Phi, Banco da 

Providência e Instituto Ekloos, já distribuiu alimen-

tos e materiais de higiene e limpeza, dentre outros 

produtos, em 237 comunidades do Estado do Rio nos 

municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Japeri, 

Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Magé.

“A ideia dessa roda foi olhar e dar voz para essa 

massa de organizações sociais e coletivos que 

enfrentam o desafio das entregas em comunidades 

tão vulneráveis. A conversa foi muito emocionante. 

Ouvimos de uma organização que algumas mulheres 

daquela comunidade já começavam a se prostituir 

para ter o que comer e a doação foi possível reverter 

essa situação. São histórias muito sensíveis e 

impactantes”, conta Luiza. 

No bate-papo, a diretora do Instituto Phi aproveitou 

para apresentar a nova campanha de comunicação 

do Movimento União Rio, "Só falta você". A peça 

inaugural, que foca na doação de cestas de alimentos, 

é “Para não faltar comida, só falta você”. A campanha 

repetirá essa mesma mensagem abordando outros 

aspectos, como proteção, solidariedade, respeito, 

esperança e higiene. Serão inserções semanais nas 

redes sociais, em linhas de transmissão por aplicativo 

e conteúdo em outras mídias, com o objetivo de 

sensibilizar a sociedade civil para a necessidade de 

ajuda permanente para milhares de pessoas em 

situação de vulnerabilidade.

União Rio: bate-papo dá voz a quem 

está na ponta do trabalho social

9

Auxílio a comunidades

CONTINUA
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Gostou do nosso boletim?
www.institutophi.org.br

     @instituto_phi

     facebook.com/institutophi

Para saber mais 

sobre a atuação do 

Instituto Phi, acesse:

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 

Faça a sua 

doação : 

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.

www.sensedesign.com.br
www.sensedesign.com.br
www.sensedesign.com.br
www.institutophi.org.br
https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://www.instagram.com/instituto_phi/
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