
criando oportunidades

O pugilista Wanderson de Oliveira em visita ao projeto
Luta pela Paz no retorno das Olimpíadas de Tóquio



Por mais Isaquias , Rebecas , Wandersons , Alisons ...

O brasileiro Isaquias Queiroz entrou para a história 

da canoagem ao ganhar 4 medalhas em duas 

Olimpíadas – um ouro em 2021, além de uma prata e 

dois bronzes em diferentes categorias em 2016. 

Isaquias começou a praticar a canoagem por meio 

do programa Segundo Tempo, um projeto social do 

Ministério do Esporte, que infelizmente foi encer-

rado pouco tempo depois na cidade natal do 

atleta, Ubaitaba (BA). 

Já Rebeca Andrade entrou para a história da 

ginástica artística brasileira ao se tornar a primeira 

medalhista olímpica na modalidade do país. Ela 

começou a treinar aos 4 anos em um projeto social 

de iniciação ao esporte em São Paulo. Ia de ônibus 

e, quando o dinheiro apertava, andava até 2h para 

chegar ao local de treino.

Ao lado de Isaquias e Rebeca, há Wanderson de 

Oliveira, do boxe, Alison dos Santos, do atletismo, 

e muitos outros atletas olímpicos com uma 

característica semelhante: de origem humilde, se 

não fosse o apoio de projetos sociais, nunca 

poderiam mostrar seus talentos para o mundo. E 

nós perguntamos: quantos outros estão esperan-

do por uma oportunidade de brilhar? 

Segundo dados do projeto Transparência no 

Esporte, da Universidade de Brasília, no Brasil, o 

ano de 2020 teve o menor investimento dos 

últimos 10 anos, pouco mais de R$ 1 bilhão. 

E a falta de investimentos não é somente na base. 

As bolsas federais para atletas que representam o 

país oferecem pouco dinheiro e não são suficien-

tes para a manutenção dos treinos e custos de vida. 

Dos atletas brasileiros que competiram em Tóquio, 

24 recebem menos de R$ 1.000 de auxílio; 83 

recebem menos de R$ 2.000; cinco têm que fazer 

entrega via aplicativo para complemento de renda. 

Outros 41 fizeram vaquinha on-line para reunir 

recursos para ir à competição. 

De quanto tempo o Brasil ainda precisa para 

entender o esporte como política pública? As 

medalhas são o símbolo de consagração dos 

atletas, mas investir no esporte é muito mais do que 

esperar por medalhas a cada quatro anos. É investir 

numa ferramenta de inclusão social que transforma 

vidas; tira famílias da miséria, promove saúde e 

educação. 
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Esporte , ferramenta para transformação social

CONTINUA

Nas Olimpíadas de Tóquio, o Complexo da Maré 

parou para assistir, de madrugada, às lutas de 

Wanderson de Oliveira, o “Shuga”. Cria da Favela 

Nova Holanda, o jovem de 24 anos, que acabou 

eliminado nas quartas-de-final, é ex-aluno da Luta 

pela Paz, ONG apoiada pelo Instituto Phi que 

combina aulas de boxe e artes marciais com sessões 

de desenvolvimento pessoal, reforço escolar e 

acesso a suporte social. O começo no boxe aconte-

ceu quando ainda era criança, aos 11 anos, “por 

acaso”, depois de entrar na sede do projeto para 

beber água.  

Hoje, Wanderson é motivo de orgulho, admiração e 

esperança para jovens de todas as favelas e periferi-

as do Rio e do Brasil.  

“Desde que voltou de Tóquio, Shuga está aqui com a 

gente e participou de uma roda de conversa com 

nossos alunos. Ele é um jovem da Maré que é 

pentacampeão brasileiro, viajou para mais de 20 

países e já disputou sua primeira Olimpíada. É uma 

inspiração, um exemplo para as crianças de que elas 

podem ser qualquer coisa que quiserem”, diz Ana 

Caroline Belo, gerente da academia Rio de Janeiro 

da Luta pela Paz. 

Ter a oportunidade de praticar um esporte é algo 

que toda e todo brasileiro tem direito. Está na 

Constituição Federal, artigo 217, segundo o qual “é 

dever do Estado fomentar práticas desportivas”. Na 

prática, sabemos que esse é mais um direito 

negado à maioria da população.

Wanderson de Oliveira, o Shuga, após uma vitória nas Olimpíadas

Na falta de políticas públicas de promoção da 

atividade esportiva, os projetos sociais vêm 

tentando preencher essa lacuna, dando oportuni-

dade, encontrando e lapidando novos talentos para 

o esporte brasileiro. Ou, simplesmente oferecendo 

uma prática promotora de saúde, bem-estar, 

inclusão social e muitos outros benefícios. 

No tênis, muito mais que ensinar saques e voleios, o 

Instituto Futuro Bom promove o desenvolvimento 

humano de mais de 400 crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade do Rio de Janeiro. As 

aulas acontecem em algumas escolas públicas 

parceiras e nos hotéis  Sheraton Grand Rio Hotel e 

Resort e Belmond Copacabana Palace, que cedem 

suas quadras gratuitamente. 

“O projeto inclui preparação física, alimentação, uni-

forme, equipamentos e experiências transformado-

ras, que vão desde passeios a viagens nacionais e 

internacionais. O Futuro Bom tem ainda um progra-

ma de bolsas de estudo em escolas e faculdades 

particulares. Para além das técnicas, o esporte pode 

ensinar disciplina, trabalho em equipe, a priorizar 

tarefas, a aprender com os erros, a ser ético e, assim, 

ser uma importante ferramenta de transformação 

social”, diz Marcus Vinicius Fonseca, campeão 

carioca e brasileiro de tênis e fundador do Instituto 

Futuro Bom.

Aluno do Instituto Futuro 

Bom com os tenistas Rafael 

Nadal e Fernando Verdasco
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Aluno da ONG Golfinhos da Baixada

Na natação, uma das organizações apoiadas pelo 

Phi é o Golfinhos da Baixada, que busca criar uma 

cultura esportiva no município de Queimados (RJ), 

um dos mais violentos do país. Com 350 alunos de 2 

a 17 anos ativos no momento, a organização e alguns 

de seus jovens atletas se tornaram federados 

recentemente e já sonham em integrar a seleção 

brasileira de natação. No contexto da pandemia de 

Covid-19, com as crianças sem aulas e sem acesso ao 

ensino remoto, surgiu o projeto Golfinhos Educação, 

de criação de uma sala multiuso para reforço 

escolar de língua portuguesa e matemática e 

oficinas de temas transversais, como meio ambien-

te, ética e pluralidade cultural.

“Acreditamos que o esporte é muito importante 

para a formação do indivíduo e que, somado à 

educação formal, se torna imbatível diante das 

dificuldades encontradas especialmente em 

regiões mais vulneráveis. Acreditamos que todas as 

crianças e adolescentes possuem o potencial, só 

precisam de motivação e uma direção para que 

possam chegar aonde quiserem”, diz o administra-

dor da organização, Eloi Farias.

Phi faz mapeamento nacional de 

projetos de 5 áreas esportivas

Diante do reconhecimento do esporte como canal 

de inclusão e transformação social, o Instituto Phi 

fez, nos meses de maio e junho, um mapeamento 

nacional de projetos sociais que atuam com 

triathlon, atletismo, ciclismo, natação e corrida. O 

objetivo foi  formar uma base sólida de dados que 

ajudem doadores na tomada de decisão de apoios 

financeiros ou na criação de uma atuação 

inovadora que sirva de complemento às necessi-

dades atuais do setor.

Foram identificados 87 projetos sociais, sendo: 9 de 

triathlon; 22 de atletismo; 11 de ciclismo; 18 de 

natação e 9 de corrida, além de 2 projetos de 

esportes de alto rendimento, 2 de soluções 

esportivas e 14 de esportes para pessoas com 

deficiência. Os projetos estão localizados em 45 

municípios de 12 estados brasileiros. Também 

foram mapeados – neste caso, somente no Rio de 

Janeiro – 56 clubes que oferecem natação.

A partir do levantamento inicial, foram realizadas 

entrevistas com as lideranças das organizações 

que atendiam a pré-requisitos de número de 

beneficiados, transparência e potencial de 

escalabilidade, dentre outros.

“O objetivo foi conhecer e sistematizar esse 

ecossistema para fazer uma curadoria de projetos 

eficiente, que contribua na tomada de decisão de 

investimentos sociais privados na área e, conse-

quentemente, para o estímulo ao esporte”, explica 

a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.



É nosso pessoal que nos faz ser quem somos
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Trabalhamos para desenvolver a prática da 

filantropia no Brasil e contribuir para um mundo 

menos desigual e mais justo, pautado em verdade, 

solidariedade e humanidade. Nossos processos 

são importantes, mas nosso pessoal é que nos faz 

ser quem somos. Quer conhecer a gente melhor?

CONTINUA

Designer de formação, cursou Desenho Industrial na ESDI/UERJ e História da Arte e 

Arquitetura na PUC-Rio e estudou filosofia por conta própria. Com o coletivo Mil 

Brechas, organizou vários cursos livres sobre o tema para curiosos como ela. 

Tradutora e revisora apaixonada, trabalhou também como gerente de projetos de 

P&D em energia e finanças no LAMPS/PUC-Rio por dez anos. Sempre que pode, 

corre, vai pro meio do mato, se enfia no cinema ou afunda a cara nos livros.

Administradora formada pela UFRJ e pós-graduanda em Direitos Humanos, 

Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS, possui experiência 

profissional em finanças e gerenciamento de projetos. Ingressou profissionalmente 

no Terceiro Setor em 2019, mas já atuava como coordenadora de projetos sociais 

desde 2015, como voluntária. Carioca, é apaixonada por viagens, teatros e museus, 

sempre ao lado de família e amigos.

Publicitária de formação, cursou MBE em Gestão de Negócios Sustentáveis e 

migrou para o Terceiro Setor em 2005, após trabalhar na área de Comunicação 

Corporativa de algumas empresas. Em 2014, fundou o Instituto Phi. Faz parte da 

rede de Responsible Leader da BMW Foundation Herbert Quandt e é Fellow Senior 

da Skoll Foundation e da Nexus Global. Adora cinema, a boa gastronomia e, nas 

horas livres, como boa carioca, gosta de ir à praia com a família e os amigos.  

Jornalista formada pela FACHA, faz voluntariado desde a infância 

e acredita no poder da comunicação para a transformação social. 

Já atuou como colunista e colaboradora em dois jornais, foi 

bolsista em um programa de divulgação e popularização da 

ciência e fez estágio em uma reconhecida organização social.  

Mineira morando no Rio há quase seis anos, adora café, livros, 

passeios ao ar livre e é uma amante do mundo da moda.

Arquiteta e Urbanista pelas universidades Anhembi-Morumbi e Europeia de 

Madri, acredita na arquitetura como gatilho de transformação da sociedade. 

Direcionando os estudos para políticas públicas na área de habitação

de interesse social, integrou a equipe da Vivenda, articulando reformas 

habitacionais em comunidades vulneráveis de São Paulo. Fascinada por 

música brasileira, boas conversas, descobrir lugares e desenhar.  

Layane Coelho

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO

Luiza Serpa

CO-FUNDADORA E 

DIRETORA EXECUTIVA

Administradora, pós-graduada em Comércio Exterior pela UFRJ, já atuou nas 

áreas administrativa, financeira, de logística e de direitos autorais, além de ter 

passagem pelo empreendedorismo, no ramo de gastronomia. Ingressou 

profissionalmente no Terceiro setor em 2020, mas sempre esteve envolvida, 

como voluntária, em atividades sociais promovidas pela Comunidade Batista, 

da qual faz parte. Suas maiores paixões são sua família, música e gastronomia.

Renata Santos

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Administradora com especialização em Gerenciamento de Projetos pela FGV, 

já trabalhou nas áreas administrativa, financeira e de marketing, com 

desenvolvimento de campanhas promocionais, marketing de incentivo e 

eventos. Ingressou no Terceiro Setor em 2011 e trabalhou por sete anos no 

Instituto Rio, como gestora administrativa, até ingressar no Phi. Sempre que 

pode, viaja para conhecer novas pessoas, comidas e paisagens.

Emilia Freire

GERENTE  INSTITUCIONAL

Ana Lopes

GERENTE DE PROJETOS

Julia Nascimento

COORDENADORA DE PROJETOS 

Bacharel em Ciências Sociais pela UERJ e pós-graduando em Data 

Science e Analytics pela USP/Esalq, já atuou com políticas públicas em 

edu-cação e assistência social, com foco em acesso ao ensino superior. 

Ingressou profissionalmente no Terceiro Setor em 2021, no Phi, mas 

atua com projetos sociais desde 2014, como voluntário e bolsista. 

Atualmente, divide seu tempo entre livros, academia e trabalho.

Eliabe Rocha

ANALISTA DE PROJETOS - RJ

Danielle Cerqueira

ANALISTA DE PROJETOS – SP
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Adriana Boscov

Administradora e mestre em Relações Internacionais, 

com foco em parcerias público-privadas, Adriana já 

trabalhou no setor privado, na academia e no Terceiro 

Setor. Hoje atua como consultora de sustentabilidade, 

responsabilidade social e captação para organizações 

sociais. Adora fotografia e viajar pelos cantos mais 

inóspitos do mundo.

Além de nossa equipe fixa, temos um time de 

colaboradoras que nos apoiam em projetos 

especiais,  como pesquisas de campo, 

mapeamentos de organizações sociais e 

planejamento e promoção de eventos, dentre 

outras áreas. São elas:

Mariana Freddi

Administradora com especialização em Gestão de 

Projetos, trabalhou numa grande organização 

internacional médica humanitária, em contextos de 

conflitos, epidemias e catástrofes naturais, e como 

gerente de Programas e facilitadora num instituto 

internacional de inovação social. Gosta de ler, 

cozinhar, viajar e curtir a família.

Ana Vargas

Relações públicas experiência em comunicação, 

sustentabilidade e investimento social privado e 

especialista no desenvolvimento e implantação 

de projetos socioculturais e em leis de incentivo. 

Apaixonada por cultura popular brasileira, leva 

muito a sério o “hobby” de cantora e brincante 

em blocos carnavalescos.

Cristiana Velloso

É formada em nutrição com especialização em 

nutrição materno-infantil e pós-graduada em 

Empreendedorismo Social e Terceiro Setor e 

em Gestão de Projetos. Tem mais de 20 anos de 

experiência em gestão de projetos sociais. Nas 

horas livres, gosta muito de ler e de viajar com 

a família e os amigos.

#REFORÇOPHI



#VOLUNTÁRIASPHI

Motivadas pelos valores de coletividade e solidariedade, 

temos uma equipe de voluntárias que doam seu tempo, 

trabalho e talento para melhorar a vida da comunidade. 

Engajadas, participantes e conscientes, são elas:
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TAINÁ EIRAS

Paulistana morando em Estocolmo, Tainá 

é bacharel em Políticas Públicas pela 

Universidade de São Paulo (USP) e 

atualmente presta serviços remotamente 

no Phi na área de análise de projetos. 

“Acredito que a ideia de disseminar a 

filantropia, incentivando a transparência 

e a prestação de contas das organizações, 

faz um enorme sentido para o desen-

volvimento da cultura do pensamento 

coletivo e da doação no Brasil”.

ROBERTA HIPÓLITO

Filha de Leila, Roberta, de 15 anos, é estudante do 

Ensino Médio e atua como voluntária na organização 

dos arquivos de imagem dos projetos apoiados.

“Existem diversas razões para eu ter resolvido fazer 

trabalho voluntário. A principal é simples: conexão 

humana. A ideia de, mesmo que indiretamente, 

colaborar minimamente para o bem-estar e a 

felicidade de outras pessoas me faz feliz”.

ROBERTA LEVENTHAL

Formada em Administração, com MBA em 

Finanças Corporativas e pós-graduação em 

Psicologia Organizacional e Gestão de 

Pessoas, Roberta traz seu   conhecimento em 

planejamento financeiro do universo 

corporativo para o Phi. 

“Durante a minha jornada e, em um contexto 

de grandes transformações do mundo, me 

interessei por temas mais humanos e busquei 

adquirir novos conhecimentos que me trariam 

mais propósito profissional e pessoal”. 

LEILA HIPÓLITO

Diretora de audiovisual para cinema, TV e 

teatro, Leila contribui em diversas frentes 

no Instituto Phi, da conferência de 

cadastros a produção de fotos de projetos.

“Minha experiência com organizações 

sociais remonta a mais de duas décadas. É 

me entendendo como parte contribuinte 

de um todo que sou feliz. Mas o trabalho 

do  Phi  me chamou atenção pelo 

dinamismo, modernidade e transparência 

com que atua”.
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Phi no enfrentamento às sequelas da pandemia
Diante dos impactos sociais e econômicos impos-

tos pela Covid-19, que escancararam ainda mais as 

desigualdades do Brasil, o Instituto Phi esteve à 

frente da gestão pro bono de mais de 10 campa-

nhas e/ou projetos emergenciais. Em parceria com 

institutos, fundações, movimentos da sociedade 

civil e empresas, as iniciativas foram empreendi-

das nas áreas de combate à fome, apoio à saúde e 

apoio à educação. 

Mais que captar recursos, o Phi atuou na articula-

ção dos parceiros, na checagem de documentação 

das organizações sociais de base comunitária 

beneficiadas pelas campanhas (due diligence), na 

logística de compra e entrega das doações para as 

organizações e no monitoramento do impacto 

provocado. Confira as principais ações e seus 

resultados até o momento:

COMBATE À FOME

União Rio 

O União Rio é um movimento voluntário da socie-

dade civil do Rio de Janeiro que reúne pessoas, 

empresas e ONGs. Juntos, articulamos a maior 

campanha de auxílio a comunidades do país, que 

serviu de exemplo para outras “Uniões” em todo o 

Brasil. A campanha, ainda em andamento, promove 

distribuição de cestas básicas, materiais de 

higiene e limpeza e outros produtos, como ovos e 

roupas. Desde o início da campanha, em março de 

2020, os resultados foram:

Seguimos nessa Juntos e Continuamos nessa 

Juntos 

Campanhas do Instituto Coca-Cola Brasil e The 

Coca-Cola Foundation de combate à insegurança 

alimentar, com distribuição de cestas básicas, 

marmitas e gás e conscientização sobre a pande-

mia, com carros de som, rádio comunitária, 

cartazes e panfletos. 

Movimento Bem Maior 

Apoio emergencial para a compra de cestas bási-

cas, EPIs (máscaras, face shield, álcool gel) e 

produtos de higiene e limpeza.

483.367 cestas de

alimentos distribuídos

R$ 37.300.706
arrecadados

2 milhões

de pessoas 

beneficiadas

34.536 cestas básicas 

entregues nos 26 estados 

mais Distrito Federal, 

beneficiando aproximadamente 

140 mil pessoas

R$ 3,9 milhões 
doados pelos institutos

Resultados:

2.859 unidades de 
botijões de gás entregues

6.056.857 pessoas impactadas 

pelas ações de conscientização 

50 mil marmitas distribuídas 

em Manaus (em parceria com a Gastromotiva)

1,1 milhão de litros 
em produtos de 

higiene e limpeza 

R$ 300 mil doados pelo MBM
25 organizações de 

13 estados beneficiadas

2.420 cestas distribuídas 
(aproximadamente 10 mil pessoas beneficiadas)

CONTINUA



R$ 30 mil

500 cestas, 
beneficiando 

aproximadamente

1800 pessoas

Sotreq + União Br 

A empresa buscou o Movimento União Br para fazer 

uma doação, que foi encaminhada a 21 organiza-

ções, com gestão do Instituto Phi. 

Fome de Ação

A campanha é promovida pela Aliança de Negócios 

de Impacto, um coletivo de indivíduos e organiza-

ções que tem como base o mapeamento inteligente 

de grupos e territórios invisibilizados e/ou de 

difícil acesso logístico no Brasil, onde as doações 

de alimentos não estão chegando ou demoram a 

chegar. Articulamos doações com três empresas, 

que foram direcionadas para a Fome de Ação e 

encaminhadas para os estados de RO, MS, MT, TO, 

RR, PA, SE e ES, tendo como grupos prioritários co-

munidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. 

Instituto Rio 

Cumprindo com sua missão de fortalecimento do 

desenvolvimento comunitário na Zona Oeste do 

Rio de Janeiro, o Instituto Rio promove pelo 

segundo ano, em parceria com o Instituto Phi, uma 

ação de ajuda emergencial a famílias em vulnerabi-

lidade social da região mais atingidas pelos efeitos 

econômicos da pandemia. 

2.950 cestas básicas 

para famílias atendidas 
por seis organizações da região
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Golfinhos da Baixada, Creche Casa Viva e ASVI 

Valor doado por um filantropo foi encaminhado 

para compra de cestas básicas para as famílias das 

crianças beneficiárias das organizações Golfinhos 

da Baixada, no município de Queimados (RJ), 

Creche Casa Viva, no bairro do Engenho de Dentro,  

e ASVI, na Cidade de Deus, Rio de Janeiro (RJ). 

345 unidades álcool gel 
+ de 10 mil máscaras de proteção 

943 kits de 

higiene pessoal

205 kits 

de limpeza

Doação de 1.832 cestas 
beneficiando aproximadamente 

7.200 pessoas

Valor doado R$ 151.137,07

R$ 200 mil doados 

pelo Instituto Rio

590 família beneficiadas 
(aproximadamente 2.400 pessoas) 

por 5 meses R$ 33,9 mil

345 cestas, 
beneficiando 

aproximadamente

1380 pessoas

CONTINUA
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Asplande 

A organização promove uma rede de mulheres 

empreendedoras de periferias do Rio de Janeiro, 

onde elas podem estabelecer laços de parcerias e 

intercâmbio, obter informações e capacitação, 

mentoria e divulgação, além de venda comparti-

lhadas. 

APOIO À SAÚDE

Pacote do Bem – Parceria com União Br 

O União BR é um movimento voluntário da socie-

dade civil nacional que reúne pessoas, empresas e 

ONGs. Junto com o Instituto Phi, fizemos uma 

campanha de arrecadação de recursos com quatro 

grandes empresas para a reativação de leitos em 

hospitais da rede de saúde pública de todo o país. 

SOS Manaus – Parceria com União Br 

Também em parceria com o União Br, fizemos uma 

força-tarefa para abastecer o estado do Amazonas 

com oxigênio no início de 2021. Foi realizada a 

compra de seis usinas geradoras de oxigênio 

medicinal, considerada uma solução mais susten-

tável e permanente. 

140 cestas básicas, 
beneficiando aproximadamente

R$ 9.500O Instituto Phi 
articulou uma doação de

560 pessoas

Os equipamentos foram enviados para os 

hospitais públicos do Amazonas nas cidades:

Alvarães, Santo Antônio do Içá, Codajás,

Tapauá, Apuí e Urucará.

R$ 5.098,06
Arrecadação da campanha

Estados contemplados: ES; PE; PA; PR; RJ 

R$ 1.704.460,10
Valor total das compras 

direcionadas à saúde

Foram doados: 

camas hospitalares,

ventiladores, bombas de infusão,

 oxímetros e material de limpeza, 
dentre outros itens.

APOIO À EDUCAÇÃO
Foram aplicados R$ 220.400 aplicados na compra 

de tablets e chips. 

ASVI CDD 

Aquisição e disponibilização de 120 tablets para 

crianças e adolescentes atendidas pela organi-

zação da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro (RJ) 

parti-cipantes do programa REI - Restituição 

Educacional Interativa, oferecido no contratur-

no escolar. Com os dispositivos, foi possível 

oferecer suporte educacional remoto. 

Parceiros da Educação 

A organização atua na formação de parcerias com 

escolas públicas de Ensino Fundamental 1, investin-

do em gestão, pedagogia, comuni-

dade e infraestrutura. No projeto 

Educação + Digital, que está sendo 

implementado no CIEP Presidente 

Agostinho Neto, no Rio de Janeiro, 

foram adquiridos 109 tablets e de 

299 chips da Claro para acesso à 

internet em 299 tablets (o colégio já 

possuía 190). Assim, as crianças puderam 

continuar a assistir as aulas remotamente. 

Banco da Providência

Organização que desenvolve 

projetos de inclusão social na 

cidade do Rio de Janeiro, 

através da Capacitação para o 

Trabalho e Geração de Renda. 

O Instituto Phi articulou a doação de 50 tablets para 

a Agência Jovem, viabilizando a participação de 50 

jovens no Curso de Tecnologias da Comunicação, 

através do ensino remoto. 

120 tablets
para crianças e 
adolescentes

50 tablets
para Agência Jovem

109 tablets
para crianças e 
adolescentes

299 chips
da Claro para 

acesso à internet

em 299 tablets



Brigadas voluntárias são formadas no Pantanal com apoio do Phi

Na ocasião, a coordenadora Fernanda Sá identificou 

o fogo no campo e acionou a PrevFogo e os bombei-

ros. Foi possível evitar danos à estrutura e acidentes 

com professores e alunos, apesar de boa parte da 

propriedade da escola ter sido afetada pelo fogo. 

Hoje, Fernanda comemora a implantação da brigada 

de incêndio na escola. 

“Me sinto mais segura para enfrentar essa nova 

temporada de seca e, com a equipe de professores e 

funcionários, proteger nossa escola e as crianças”, 

contou Fernanda. 

O ano de 2020 foi desastroso para o Pantanal. A maior 

seca em cinco décadas, somada às queimadas 

ilegais, desencadearam incêndios que atingiram 

mais de 3 milhões de hectares - o equivalente a

22 cidades de São Paulo -, prejudicando a fauna, a 

flora e quem depende do Pantanal para seu sustento. 

Diante da urgência das ações necessárias, a ONG SOS 

Pantanal ganhou o apoio do Instituto Phi para a 

implantação, de abril a julho de 2021, do projeto "Re-

de de Brigadas Rurais Voluntárias", no Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. 

O projeto inclui treinamento de pessoal para atuar 

como brigadistas no combate a um princípio de 

incêndio, além de doação de equipamentos e 

acompanhamento periódico. O objetivo é dar 

suporte às brigadas de incêndio locais, evitando que 

os incêndios tomem proporções incontroláveis. Os 

treinamentos foram realizados pelo Centro Nacional 

de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 

(Prevfogo), do Ibama, com apoio do Corpo de 

Bombeiros e do Serviço Florestal dos Estados Unidos. 

Uma das Brigadas Voluntárias é a da Escola 

Jatobazinho, na cidade de Corumbá, que enfrentou 

muitos focos de incêndio em seu entorno em 2020. 

Em julho daquele ano, houve um caso especialmente 

grave. O fogo vinha de diferentes locais, mas a equipe 

da escola não tinha experiência no combate às 

chamas. 

TREINAMENTO

Entre os assuntos abordados 

no treinamento estão: compor-

tamento do fogo, organização 

de pessoal, atendimento pré-

hospitalar, uso das ferramen-

tas, equipamentos e acessóri-

os, afiação e manutenção de 

ferramentas, montagem de 

almoxarifado, tipos de confec-

ção de aceiros, confecção de 

aceiros e técnicas de combate a 

incêndios florestais.

ESTRUTURAÇÃO DAS BRIGADAS

O SOS Pantanal entregou equipamentos 

como enxada, foice, machado, roçadei-

ra, motosserra, soprador, motobomba, 

mangueira e um pipa com capacidade 

para 2,3 mil litros de água. Entre os EPIs 

entregues, estão: cinto tático, capacete, 

balaclava, apito profissional, óculos de 

proteção, luvas, perneiras, facão, lima, 

lanterna de cabeça, mochila de hidrata-

ção, coturno e conjuntos antichamas.
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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, 

clique e 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 (Pix) 

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.

Profissionalização para população em situação de rua

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.
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A pandemia de Covid-19 agravou um problema que já era 

grave: o aumento da população em situação de rua. Já 

eram mais de 220 mil brasileiros quando foi divulgada a 

última pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), em março de 2020. Por isso, o projeto de 

revitalização de um espaço no Ambulatório da 

Providência para capacitação profissional desse público 

era tão necessário e urgente. A reforma foi realizada com 

apoio do Instituto Phi.

O Ambulatório da Providência possui o serviço de 

primeiro acolhimento à população em situação de rua, 

recebendo mensalmente, em média, 150 pacientes para 

cuidados de higiene, café da manhã, doação de roupas, 

serviços de assistência social e psicológicos. Também faz 

atendimentos e exames médicos em diversas 

especialidades.

Na foto, um dos cursos do Projeto Empodera, voltados à 

profissionalização de mulheres em vulnerabilidade 

social, no espaço recém-inaugurado. Viva!

antes

depois

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