
fortalecendo a economia

Projeto de cicloturismo promove renda e fortalecimento 

cultural para quilombolas e ribeirinhos na Paraíba



Uma organização para acreditar

O crescimento do Terceiro Setor - e também sua 

maior visibilidade na pandemia - vem levando a 

uma maior pressão sobre as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) por maior accountability em 

suas práticas. Afinal, a disposição das pessoas em 

se envolver, isto é, doar tempo e dinheiro, é 

baseada na confiança. Os doadores em potencial 

querem e merecem ter informações exatas e 

completas.

Especialmente para conquistar aqueles que ainda 

não foram cativados pela cultura da doação e do 

voluntariado, as organizações precisam se con-

centrar cada vez mais na transparência, na presta-

ção de contas e na comunicação dos resultados. 

Apesar de ainda estarmos longe do ideal, o Brasil 

evoluiu nesse quesito. O país subiu para o 54º 

lugar no World Giving Index (WGI) 2021 - o ranking 

mundial de solidariedade - , ficando 14 posições 

acima de 2018 e 20 acima da sua média nos últimos 

10 anos. Segundo o relatório, em 2020, 63% dos 

brasileiros ajudaram um estranho, 26% fizeram 

uma doação em dinheiro e 15% atuaram de forma 

voluntária. 

Mas podemos muito mais. Provocando o diálogo, o 

engajamento e o compartilhamento de boas 

práticas, aumentamos a conscientização sobre a 

importância do ecossistema filantrópico para a 

transformação social, conquistamos mais doado-

res e impactamos positivamente mais brasileiros. 

Doadores não querem somente um projeto para 

enviar dinheiro. Eles querem uma organização para 

acreditar.

Brasil ocupa o

54º lugar 

no World Giving Index (WGI) 2021

(ranking mundial de solidariedade)

63% dos brasileiros 

ajudaram um estranho

26% fizeram

uma doação 

em dinheiro

15% atuaram de

forma voluntária

em 2020

Doadores não querem somente 

um projeto para enviar dinheiro.

Eles querem uma 
organização para acreditar



Pequeno dicionário do Terceiro Setor

Fundação, instituto, OSCs, ONGs, OSCIPs... quais as 

diferenças desses vários tipos de nomenclaturas 

de entidades do Terceiro Setor? E mais: blended 

finance, endowment, ESG, investimento social 

privado... o que significam todos esses termos 

econômicos, muitas vezes incorporados do 

universo empresarial para o social? Para quem 

quer se engajar na luta por uma sociedade mais 

justa e igualitária, é fundamental estar familiariza-

do com essas palavras. Por isso, neste Boletim Phi, 

apresentamos um pequeno dicionário. Tem 

alguma dúvida? Pode contar com a gente para 

esclarecer!

Fundação 

As fundações podem ser constituídas por 

indivíduos, empresas ou pelo poder público. É a 

instituição que se forma pela destinação de um 

patrimônio para servir a certo fim de utilidade 

pública ou atuar em benefício da sociedade. 

Caracterizam-se por seus fins beneficentes, como 

pesquisa, educação, saúde etc e pelo fato de 

ocorrer, com a sua instituição, uma personalida-

de patrimonial. Diferente das associações, onde 

o foco é o indivíduo, nas fundações, o núcleo 

central é o patrimônio. 

OSC (=ONGs ) 

As Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs)  são ent idades/grupos 

nascidos da livre organização da 

população que desenvolvem ações 

de interesse público sem visar ao 

lucro. Tratam dos mais diversos 

temas e interesses, com variadas 

formas de atuação. Em resumo, é 

uma instituição que desenvolve 

projetos sociais com finalidade 

pública e, na prática, significa a 

mesma coisa que Organização Não 

Governamental (ONG). 

Instituto 

Estabelecimento dedicado a 

estudo, pesquisa ou produção 

científica. Existe apenas como 

nome fantasia – sua personalida-

de jurídica é a das associações 

sem fins lucrativos. Não requer 

dotação inicial de patrimônio e 

sua finalidade pode ser alterada 

ao longo do tempo, conforme 

decisão da maioria dos sócios. 

Organizações  da  Sociedade  Civil 

de  Interesse  Público (OSCIP)

Título dado pelo Ministério da Justiça a organi-

zações sem fins lucrativos que cumpram os 

requisitos da Lei 9790/99, como promoção da 

assistência social, cultura, defesa do patrimô-

nio, defesa do meio ambiente etc. O título, 

originalmente, garantia às organizações 

algumas vantagens, como benefícios fiscais, 

mas diversas mudanças na legislação passa-

ram a estender essas vantagens para pratica-

mente todas as OSCs.

Investimento  Social  Privado

Alocação voluntária e estratégica de 

recursos privados, sejam financeiros, em 

espécie, humanos, técnicos ou gerenciais, 

para o benefício público. Estão incluídas 

nesse universo as ações sociais de 

empresas, fundações e institutos de 

origem empresarial ou instituídos por 

famílias e indivíduos.
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Pequeno dicionário do Terceiro Setor

Negócios  de  impacto 

São empreendimentos que têm a 

intenção de solucionar um proble-

ma socioambiental por meio da sua 

atividade principal (seja seu 

produto/serviço e/ou sua forma de 

operação). Atuam de acordo com a 

lógica de mercado, com um modelo 

de negócio que busca retornos 

financeiros, e se comprometem a 

medir o impacto que geram. 

Venture  Philantropy 

Investimento financeiro com foco 

principal no impacto socioambiental, 

sendo um capital mais paciente, que 

suporta maiores riscos e retornos 

possivelmente inferiores aos de 

mercado em contrapart ida ao 

impacto a ser gerado. 

Filantropia  Colaborativa 

Iniciativas em que o ato de doar 

acontece de forma colaborativa, seja 

entre doadores ou organizações que 

gerem recursos de doação, para a 

produção de bem público.

Blended  Finance
Financiamento misto, em tradução 

livre, é a mescla de fontes de recursos 

usadas no financiamento de negócios 

de impacto. Os aportes podem combi-

nar dinheiro de filantropia, dinheiro 

público e recursos privados de investi-

dores. A ideia é que a filantropia ou o 

dinheiro público funcionem como um 

colchão de garantias para absorver as 

primeiras perdas de determinado 

projeto, dando mais segurança para o 

investidor. Com isso, existe a possibili-

dade de se alavancar mais recursos.

Endowment
O Fundo Patrimonial Filantrópico (ou endowment) 

é um fundo formado a partir de uma doação que é 

investida com o objetivo de financiar as ativida-

des das organizações com seus rendimentos, 

tornando-as mais sólidas e independentes da 

captação por projetos. Há parâmetros de gover-

nança e uma série de compromissos de transpa-

rência que os fundos devem adotar.

ESG
Sigla para Environmental, Social & 

Governance (Ambiental, Social e 

Governança), que representa os três 

pilares de uma empresa responsável. 

ESG também pode ser usado para 

investimentos com critérios de 

sustentabilidade. Em vez de analisar 

apenas índices financeiros, por 

exemplo, invest idores também 

observam fatores ambientais, sociais 

e de governança de uma companhia.
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Caminhos para sair da indiferença

No início do mês, o Instituto Phi recebeu 30 exemplares do livro “A decisão de que o mundo 

precisa”, da Editora Gente. Foi um presente do autor, Celso Grecco – consultor em desenvolvi-

mento socioambiental e vencedor do prêmio Vision Awards – para enviarmos a alguns de nossos 

doadores. A partir da visão de que somos seres interdependentes, Grecco apresenta sete manei-

ras de engajamento no combate aos desafios globais possíveis a qualquer um, independente-

mente de condição social ou financeira. Confira a entrevista que  o autor deu ao Boletim Phi:

No livro, você aborda a Epidemia da Solidão, 

fenômeno observado mundialmente. O que ela 

representa e qual a relação com o enfrentamento 

aos problemas globais? 

O filósofo sul coreano Byung-Chul Han criou a 

expressão “sociedade do cansaço”: deixamos de ser 

uma sociedade disciplinar e na qual os métodos e 

rotinas predominavam, para vivermos uma socie-

dade na qual o desempenho, a autonomia e a 

criatividade são palavras de ordem. O resultado é o 

de que vivemos em sociedades marcadas pelo 

estresse, pelo excesso de cobrança que nós mes-

mos nos impomos. Do ponto de vista do enfrenta-

mento de problemas globais, talvez estejamos tão 

focados em suportar e sobreviver, que o risco é o de 

estarmos perdendo o senso de coletividade. De 

certa forma, a pandemia provou que dependemos 

uns dos outros, seja para criarmos redes de apoio 

aos que perderam renda e empregos – e nesse 

sentido as mobilizações de 2020 foram incríveis –, 

seja simplesmente para não nos contaminarmos. 

Você foi o criador da primeira Bolsa de Valores 

Sociais do mundo, em 2003, para a BM&F BOVESPA, e 

no seu livro, fala sobre lucro social. Pode nos 

explicar esse conceito?

A expressão “lucro social” nasceu junto com a ideia 

de uma Bolsa de Valores Sociais e fazia eco à 

expressão “investimento social privado”, nova na 

época, para fomentar a ideia de que as pessoas 

tratassem o dinheiro da doação não como caridade, 

mas como um investimento. O lucro social era 

exatamente o payback do investimento social. O 

convite era para que as pessoas apoiassem soluções 

capazes de, por exemplo, interromper ciclos de 

pobreza, ou fomentar soluções estruturantes para 

questões de raça e gênero. Quase 20 anos depois, já 

existem mecanismos de investimentos de impacto e 

já é possível aliar retorno social com financeiro. Na 

época, no entanto, o desafio era o da criação de uma 

cultura de doação e falar em lucro social era uma 

boa analogia. Aliás, a expressão pode ter caído em 

desuso, mas o desafio ainda segue.

CONTINUA



A sociedade espera um protagonismo cada vez 

maior das empresas na solução de problemas 

socioambientais. Na sua opinião, quais as tendênci-

as na agenda ESG?

A partir do momento em que grandes fundos de 

investimento e as maiores gestoras do mundo, 

como a BlackRock, se posicionaram a favor do ESG 

como métrica de avaliação para a continuidade de 

seus investimentos, houve um forte movimento de 

incorporação do ESG pelas empresas. Isso faz com 

que elas considerem a transparência e governança 

como essenciais, com que revejam as questões da 

igualdade de raça e gênero entre seus colaborado-

res e assim por diante. Faz com que direcionem boa 

parte de seus esforços para mitigar as questões 

ambientais, nosso maior desafio. O ESG é uma 

jornada. Mas a crescente adesão é sinal de que isso 

coloca as empresas, talvez não como protagonistas, 

mas como muito menos ausentes na busca pela 

solução dos nossos desafios sociais e ambientais.

 

Você destaca que a tarefa de encontrar soluções 

para as mazelas do mundo não é feita por “heróis” 

ou “anjos”. O que diria para pessoas que pensam 

“Quem sou eu para fazer alguma coisa?”

Eu escrevi o livro justamente para contrapor esse 

sentimento. Em “A decisão de que o mundo precisa”, 

aponto sete caminhos para sair da indiferença e 

fazer algo pelo futuro da nossa sociedade.  Costumo 

brincar que, na verdade, os sete caminhos são 6 + 1. 

No livro, explico cada um desses 6 caminhos e, para 

fazê-lo, me baseei em argumentos que sempre 

ouvia. “Não tenho dinheiro”, “não tenho tempo”, 

“não levo jeito pra coisa”, e assim por diante. Para 

cada um, ofereço um argumento provando que é 

possível. Mas, se ainda assim, a pessoa insistir que 

nenhuma das seis possibilidades se encaixa no seu 

momento de vida, há a de número sete e essa é 

possível para qualquer um. Está lá no livro e eu 

tenho certeza de que, quem ler, vai concordar.

«Vivemos em sociedades marcadas pelo 

estresse , pelo excesso de cobrança que nós 

mesmos nos impomos . (...) Tão focados em 

suportar e sobreviver, o risco é o de estarmos 

perdendo o senso de coletividade"

CELSO GRECCO



Phi recebe duas estagiárias de programa 

de jovens lideranças latino -americanas

Em julho, o Instituto Phi contou com o trabalho de 

duas estagiárias integrantes da Latin American 

Leadership Academy (LALA), um programa que tem 

como missão encontrar, desenvolver e conectar 

uma nova geração de líderes latino-americanos. 

Carla Benfica e Cecília Luz estão participando do 

LALA Career Internship, que mentora os alunos 

para conseguirem estágios em organizações que 

estejam alinhadas com os valores da LALA: lideran-

ça engajada, impacto social e inovação.

Estudante de Relações Internacionais da 

Universidade Federal de Uberlância (UFU), Carla 

tem 18 anos e é co-fundadora da  Andemos, 

organização que promove educação política para 

estudantes brasileiros. Ela destaca a importância 

do trabalho do Phi para a quebra de uma lógica 

muito forte no nosso sistema, que é a de escassez 

de recursos:

“É fato que os recursos não são escassos, e sim mal 

distribuídos. Mas muitas vezes a falta de recursos 

acaba inviabilizando iniciativas de muita impor-

tância. Com o apoio do Phi, várias organizações 

têm não apenas recebido os recursos necessários 

para desenvolver suas atividades, mas também 

tido a oportunidade de amadurecer e impactar 

ainda mais vidas, e eu vejo muita beleza e esperan-

ça nesse processo”.

Já a gaúcha Cecília, de 21 anos, é recém-formada em 

Ciências Políticas com láurea acadêmica e minor em 

Relações Internacionais da Ashoka University, de 

Nova Délhi, Índia. Ela conta que escolheu encarar o 

desafio de morar na Índia pois o país vem se desen-

volvendo com práticas de políticas públicas inovado-

ras. Sua expectativa é de, no futuro, contribuir para 

tornar a política um lugar mais humano:

“Eu vejo uma grande importância em desenvolver a 

filantropia no Brasil como forma de aliviar problemas 

sociais graves e trazer enfoque para eles, incentivan-

do que políticas públicas na área sejam desenvolvi-

das”, diz Cecília.

Durante o estágio, Carla teve o desafio de avaliar o 

planejamento de cinco projetos voltados ao público 

jovem apoiados pelo Phi e sugerir novos indicadores 

de impacto. Já Cecília ficou responsável por pesqui-

sar organizações semelhantes ao Phi em todo o 

mundo e mapear métricas de resultados que podem 

ser replicadas.

“A equipe Phi ficou muito orgulhosa dessas jovens, 

que contribuíram com seus conhecimentos, tempo e 

energia enquanto aprendiam, construíam, aplicavam 

e compartilhavam suas habilidades. Também nos 

orgulhamos de ser uma comunidade de apoio para 

que jovens lideranças possam ser mudança que 

queremos ver no mundo”, destaca a diretora do 

Instituto Phi, Luiza Serpa.
Cecília atua como voluntária 

numa escola rural da Índia

Carla em 

trabalho 

voluntário 

num lar de 

idosos de 

Uberlândia



Projeto fomenta micronegócios de cicloturismo

como forma de geração de renda

Geração de renda, valorização do meio ambiente, 

incentivo à vida saudável. Cicloturismo é tudo isso. 

Assim, como forma de fomentar o empreendedoris-

mo na área, o projeto Bike-a-Thon, do Instituto 

Aromeiazero, ganhou este ano o apoio do Facebook 

Community Fund, com gestão do Instituto Phi. Foram 

selecionadas quatro iniciativas de microempreen-

dedores em situação de vulnerabilidade social e de 

diferentes partes do Brasil para capacitação e 

investimento. 

Natália Lackeski, coordenadora de projetos do 

Instituto Aromeiazero, destaca que o projeto surgiu 

a partir do entendimento de que o turismo de 

bicicleta é estratégico diante da pandemia:

“Utilizando a bike,  veículo  indicado pela OMS por 

permitir o distanciamento e proporcionar a ativida-

de física, o cicloturismo é seguro e não só possibilita 

a geração de renda em um momento de alto desem-

prego, como também promove o bem-estar físico e 

mental através do lazer e da reocupação dos 

espaços ao ar livre. As iniciativas selecionadas 

provam o quanto essa é uma atividade econômica 

potente, possível de ser desenvolvida em diferentes 

tipos de realidade, valorizando os territórios e 

gerando impacto social”.

CONTINUA
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 Bike-a-Thon

Mentorias temáticas

Cicloturismo

Impacto socioambiental

Protocolos de segurança 
sanitária contra a Covid-19

Modelos de negócio 

Gestão financeira

R$ 600 

bolsa de aceleração   
por dois meses – 

abril e maio

Instituto Aromeiazero

desenvolve projetos sociais, educacionais 

e culturais para reduzir as desigualdades 

sociais e tornar as cidades mais resilien-

tes através do uso da bicicleta.

Conheça os micronegócios que receberam apoio para 

se desenvolver:

Escola Viva Olho do Tempo - 

João Pessoa/PB

Penhinha Teixeira, gestora de Patrimônio Cultural da 

Escola Viva Olho no Tempo, nascida e criada na 

comunidade Quilombola Mituaçú, é a proponente 

de um negócio de cicloturismo que visa a promover 

a geração de renda e o fortalecimento comunitário, 

ambiental e cultural para os quilombolas, ribeirinhos 

e comunidades tradicionais do Vale do Gramame. 

O projeto é coordenado juntamente com os educa-

dores Ivanildo Santana e Thiago Nozi, da Escola Viva, 

e as professoras Andréa Porto e Fabiane Nagabe, do 

Pedagogia Urbana, projeto de extensão vinculado à 

Universidade Federal da Paraíba. 



La Ursa Tours – Recife e Olinda/PE

O cicloativista Roderick Jordão e a produtora 

cultural Renata Gamelo estão à frente do negócio, 

que opera desde 2017 integrando turismo e mobili-

dade ativa como estratégia para apresentar Recife e 

Olinda de um jeito original, mostrando sua intensa 

vida cultural, história e geografia urbana. Na Bike-a-

Thon, irão desenvolver um bike tour híbrido, que se 

adeque aos momentos de fechamento e abertura da 

pandemia e possa ser realizado de forma autônoma 

pelo participante ou com guiamento presencial em 

grupos de até 6 pessoas.

Muriki Cicloturismo - Santarém/PA

Negócio de cicloturismo fundado em 2018 pelo 

designer Paulo Henrique Mil Homens que, na Bike-a-

Thon, propõe o desenvolvimento de uma rota de 

cicloturismo na Unidade de Conservação da Floresta 

Nacional do Tapajós, articulando 3 comunidades 

tradicionais/indígenas, fortalecendo o turismo 

sustentável e gerando renda para as famílias que 

vivem na floresta através da venda de refeições e 

culinária tradicional, artesanato, venda de produtos 

florestais, oferecimento de passeio de barco e a 

atuação enquanto guias locais.

Balsaturismo - São Paulo/SP

Os artistas Andreia Stahelski e Daniel de Castro 

promovem cicloturismo na Ilha do Bororé, no distrito 

de Grajaú, extremo Sul da Cidade de São Paulo. Com  

o apoio do projeto Bike-a-Thon, vão estruturar a 

frota de bicicletas para aluguel e iniciar negócio de 

cicloturismo que valorize a reserva ambiental e os 

produtores locais da região, rica em biodiversidade, 

estando ao lado da represa Bilings, o maior reserva-

tório de água de São Paulo.



Fundo ManaMano fortalece microempreendedores de periferias do Rio

Em mais uma iniciativa de fomento ao microempre-

endedorismo, o Instituto Phi apoia, com capital-

semente, o ManaMano, fundo destinado a fortalecer 

negócios de nano e de micro empreendedores de 

favelas e periferias da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, como forma de mitigar os impactos 

econômicos causados pela Covid-19. O projeto é 

uma parceria entre instituições de fellows Ashoka 

(inicialmente, Asplande e Instituto Dara) e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

O ManaMano oferece capacitação –  realizada por 

professores da UFRJ por seis meses –, mentorias e 

capital-semente de R$ 2,5 mil para cada participan-

te, além de um espaço de troca de experiências, com 

suporte continuado para aperfeiçoamento. O 

capital deve ser utilizado para compra de equipa-

mentos, insumos e acesso à internet.

Na turma-piloto, foram seis participantes. Na 

segunda turma, em andamento, são 10 – todas 

mulheres e, em sua maioria, negras, embora esses 

não fossem pré-requisitos. A seleção foi feita por 

edital, dentro da rede de beneficiários da Asplande 

e do Instituto Dara e a maioria das participantes 

atua em áreas como beleza, gastronomia e artesa-

nato. A expectativa é formar 700 microempreende-

dores – a meta depende da captação de recursos.

Na programação do curso, estão temáticas como 

planejamento financeiro, custos/precificação, 

marketing digital e plano de negócios. O projeto 

preenche uma lacuna histórica da sociedade 

brasileira, em especial do Rio de Janeiro: conexão 

entre favela e universidade, dois mundos que 

normalmente não se falam. 

Cindy Lessa, presidente do conselho da Ashoka 

Brasil, reafirma o caráter inovador e os efeitos 

duradouros do Fundo ManaMano:

“Embora tenha surgido em reuniões de projetos 

para conter impactos da pandemia, o ManaMano é 

um projeto coletivo de longo prazo que tem como 

intenção estimular o nano negócio e dinamizar a 

economia de base comunitária. A capacidade 

transformadora dos empreendedores sociais 

fellows da Ashoka e da universidade é muito 

potente”. 

Suporte continuado 
com organizações 
fellows da Ashoka

Capacitação 
e mentoria 

com professores 
da UFRJ

Capital-semente 
de R$ 2,5 mil Rede de troca 

de experiências



Médicos da Floresta no combate à cegueira infecciosa

Eles cuidam da saúde dos guardiões das nossas 

florestas. São os Médicos da Floresta, que há 

cinco anos realizam atendimento médico, 

oftalmológico e odontológico gratuito em 

comunidades indígenas brasileiras – até hoje, 42 

mil indígenas passaram pela triagem, mais de 7 

mil foram atendidos na oftalmologia, com 2.500 

óculos doados e mais de 300 cirurgias realiza-

das, principalmente de catarata e pterígio. Além 

disso, mais de 2.000 procedimentos odontológi-

cos foram realizados. Agora, os médicos têm 

uma nova missão: o combate ao tracoma, a 

cegueira infecciosa. 

Fundada pelo oftalmologista Celso Takashi 

Nakano, a ONG Associação Médicos da Floresta 

começou na região do Alto Xingu, no Parque 

Indígena do Xingu. A partir de então, os voluntá-

rios atenderam também a região de Dourados, 

no Mato Grosso do Sul, comunidades Xavantes 

na região de Campinápolis (MT) e as comunida-

des indígenas da região da Raposa Serra do Sol, 

em Roraima. Ao longo destas missões, observa-

ram o crescimento dos casos de tracoma, 

doença causada pela bactéria Chlamydia 

trachomatis, que ocorre em áreas deficientes de 

condições de saneamento básico. 

“Em algumas comunidades indígenas, o traco-

ma chega a ser identificado em mais da metade 

da população, chegando a mais de 30% entre 

crianças. Embora não represente a principal 

causa de cegueira no Brasil, é um tipo de ceguei-

ra totalmente evitável por estar relacionada 

com as condições sanitárias. Por isso, idealiza-

mos o Amazonia Trachoma Project”, explica o 

médico Augusto Almeida, diretor técnico de 

Oftalmologia da ONG, ressaltando que a equipe, 

em parceria com a Secretaria Especial da Saúde 

Indígena e a Secretaria da Vigilância Sanitária, 

está definindo as datas e locais em que os 

atendimentos serão realizados, seguindo todos 

os protocolos contra a Covid-19.

Recentemente, a Associação Médicos da 

Floresta recebeu apoio do Facebook Community 

Fund, com gestão do Instituto Phi, para aquisi-

ção do equipamento de comunicação via 

satélite "Explorer 700" visando a implementa-

ção de prontuário eletrônico nos atendimentos 

médicos,  que possibilitará o arquivamento de 

imagens dos exames dos pacientes atendidos. 

Até então, os pacientes eram atendidos com 

prontuário manual e as imagens dos exames 

não eram arquivadas.

A AMDAF conta hoje com uma equipe multidisci-

plinar, 100% voluntária, de mais de 100 pessoas 

nas áreas de oftalmologia, clínica médica, infecto-

logistas, dentistas, engenheiros, advogados e 

administradores, dentre outros profissionais.
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A doença chega a ser identificada em mais da metade da 

população indígena, chegando a mais de 30% entre crianças

7 mil atendimentos oftalmológicos

300 cirurgias oftalmológicas 

2.500 óculos doados 

2.300 atendimentos na clínica médica

2.000 procedimentos odontológicos 

Tracoma
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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.

Luiza também foi a convidada de Vânia 
Goulart, fundadora e diretora da Selecta 
Lideranças, para falar sobre liderança feminina 
e engajamento cívico, ao lado de Bartira 
Almeida, fundadora e presidente do Instituto 
Pontes. O vídeo do bate-papo está no 
instagram da @selectain. 

Quem sabe faz ao vivo
As principais tendências tecnológicas para a 
aprendizagem nos próximos anos e os desafios 
da educação num Brasil onde quase 40 milhões 
de pessoas não têm internet foram alguns temas 
da live que o Phi promoveu, com Luiza Serpa, 
diretora do Instituto Phi, e Guilherme Cintra, líder 
de Estratégia no Patio, área de Novos Negócios 
da Eleva Educação. Para quem perdeu, a íntegra 
está na página do Phi no Instagram: 
@instituto_phi. 

Educação do futuro  

Bate-papo

O Instituto Phi continua fazendo a gestão da campanha 

do União Rio para colocar comida e esperança na mesa 

dos brasileiros. Participe! Para saber mais,  acesse 

movimentouniaorio.org.

Liderança Feminina
e engajamento cívico  

Bate-papo

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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