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A transformação social é feminina
Mulheres são as principais agentes de transformação da sociedade, no Brasil e em todo o
mundo, como tem ressaltado a Organização das
Nações Unidas (ONU). Quando se investe nas
mulheres, a vida de seus ﬁlhos e das pessoas à
sua volta se transforma, gerando resultados
diretamente em comunidades, cidades, estados
e, por ﬁm, em todo o Brasil.

pelo Instituto Phi com projetos ativos no
momento, 58% são mulheres – e, cá entre nós,
muitas vezes o presidente é um homem, mas
quem efetivamente coloca a mão na massa, na
liderança das iniciativas, são mulheres.

No entanto, elas ainda enfrentam uma forte
desigualdade na sociedade – na prática, têm
menos acesso à terra, a recursos ﬁnanceiros, a
cargos de cheﬁa, à proteção contra a violência,
aos espaços políticos.

Do outro lado, dentre os investidores sociais
pessoa física ativos no momento, 44%, são do
sexo feminino – quase metade, a despeito de
as mulheres brasileiras receberem 77,7% do
salário dos homens, mesmo sendo mais
instruídas. Já no universo do investimento
social empresarial, 56% dos nossos contatos
decisórios são executivas mulheres.

Não podemos reativar nossa economia de forma
duradoura se grande parte da sua força produtiva
e criativa permanece em empregos mal pagos e
de baixa qualidade, sem acesso à tomada de
decisões e assumindo a carga do trabalho de
cuidado sem remuneração.

Nesta edição do Boletim Phi, vamos apresentar
alguns projetos que buscam construir uma
sociedade mais justa e igualitária, que funcione tanto para homens como para mulheres, e
beneﬁcie a sociedade em seu conjunto. Agora é
que são elas!

Mas acreditamos que a transformação social é
feminina. Tirando pelos nossos dados: dentre os
dirigentes das organizações sociais apoiadas
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Manamano : formação empreendedora como aporte
As mulheres estão à frente de 52,2% do total dos
negócios brasileiros, segundo dados do IBGE. Apesar
do crescimento do empreendedorismo feminino,
elas ainda encontram um cenário desfavorável:
empreendedoras têm menos acesso a capital
ﬁnanceiro – mesmo que a taxa de inadimplência seja
menor que a dos homens (3,7% para elas contra 4,2%
para eles) e pagam taxas de juros 3,5% mais altas,
revela o Sebrae. Heranças de um longo período
marcado pelo patriarcado e exclusão das mulheres
de ambientes de decisão econômica e política.
Ainda que não tenha sido criado exclusivamente
para beneﬁciar mulheres, o Fundo Manamano,
destinado a fortalecer negócios de nano e micro
empreendedoras(es) de favelas e de periferias do Rio
de Janeiro, vem sendo um dos mais importantes
projetos apoiados pelo Instituto Phi no fomento à
igualdade de gênero. O programa, uma iniciativa da
Ashoka em parceria com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), já formou duas turmas, com um
total de 16 participantes, todas mulheres. Elas
receberam suporte ﬁnanceiro no valor de R$ 2,5 mil,
além de formação e monitoria individualizada em
gestão, totalizando 40 horas.

“O programa tem como pilares os avanços nas
práticas de Marketing Digital e Custos e Preciﬁcação,
pois percebemos que esse é o “calcanhar de Aquiles”
das nanoempreendedoras. Todas as interações estão
calcadas em problemas concretos das participantes,
seus conhecimentos prévios e suas experiências”,
explica Maribel Suarez, professora de Marketing e
Comportamento do Consumidor nos programas de
pós-graduação da Coppead/UFRJ e nas turmas do
Fundo Manamano.
A acadêmica ressalta que uma das peculiaridades
que mais a impressionou nos grupos do Manamano é
o pensamento no coletivo.
“Por causa da vulnerabilidade, essas empreendedoras têm um perﬁl de ações coletivas. O conhecimento
que adquirem no curso, elas levam adiante, para
suas comunidades. Assim, a transformação não para
nelas. Elas se realizam fazendo parte de um grupo,
que elas nutrem e são nutridas”, diz Maribel.
Uma das participantes é Alexsandra da Silva, de 44
anos, moradora de Duque de Caxias. Cozinheira
funcional e ﬁt, há cinco anos ela iniciou a Top Fit
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De olho nos resultados
Mesmo sendo um programa novo,
com apenas duas turmas recém-formadas,
já foram mensurados resultados relevantes
de curto prazo alcançados:

Saudáveis, que vende refeições congeladas, sopas,
pães e sucos detox, com entregas semanais
programadas. Como milhares de brasileiros, ela é
uma empreendedora por necessidade – o que era
uma complementação de renda virou sua fonte de
renda principal quando ﬁcou desempregada.

Mais de 60%
das participantes
lançaram novos produtos
após a formação;

“O Manamano foi um divisor de águas para o meu
negócio. Eu não tinha uma estrutura administrativa,
não sabia preciﬁcar. Ter um monitor à minha disposição foi um diferencial.
Hoje tenho uma visão mais ampla sobre abrir
minha cartela de produtos, inclusive uma parte do
fomento foi direcionada à capacitação, para eu
criar novos itens e aumentar minhas vendas”, conta
Alexsandra, que tem faturamento líquido mensal
entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.
Um dos motivos para o crescimento do número de
mulheres empreendedoras no Brasil é o mercado
de trabalho ainda não acolher devidamente as
mães. Logo, o empreendedorismo se torna uma
opção para que elas tenham mais ﬂexibilidade. É o
caso de Beatriz Lopes, 37 anos, moradora do Morro
Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Mãe solo de quatro ﬁlhos – um menino de 4;

gêmeas de 5 e uma moça de 20 – ela faz atendimentos domiciliares e na sua casa, onde criou o
Studio Beatriz Lopes. O rendimento mensal gira em
torno de R$ 2,5 mil.
“Aprendi no Manamano principalmente a valorizar
o meu trabalho para poder vender melhor meus
serviços e a administrar melhor meus ganhos. Mas
o programa também me incentivou a compartilhar
meus conhecimentos. Fui convidada pelo Instituto
Dara para dar uma aula de alongamento de unhas e
já tenho ensinado meninas da comunidade onde
moro. Quero melhorar meu estúdio para ser uma
oﬁcina na região”, destaca Beatriz.

100% das participantes
ampliaram e aperfeiçoaram
o uso das mídias sociais
após a formação, seja utilizando
novas plataformas, aprimorando
aspectos textuais ou de imagem e
ampliando o número de conteúdos
promocionais publicados;

87% começaram a usar ou
aperfeiçoaram os métodos
e instrumentos de gerenciamento
administrativo ﬁnanceiro;

100% relataram aumento
das vendas e do faturamento

ao ﬁnal da formação.
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(Re )Conquista : inclusão de mulheres da base da pirâmide
Se o Fundo Manamano atua no fortalecimento de
nanoempreendedores, o Projeto (Re)Conquista –
programa de qualiﬁcação de ONGs para atuar com
capacitação proﬁssional e empreendedora, lançado
em parceria por Banco da Providência, Stone
Impacta e Instituto Phi – mira em pessoas que estão
ainda mais na base da pirâmide: as desempregadas e
sem nenhuma formação para o mercado de trabalho.
Como no Manamano, o (Re)Conquista não é voltado
exclusivamente para mulheres. Mas, nos cursos
oferecidos pelas 10 ONGs qualiﬁcadas na primeira
turma do programa, com um total de 250 alunos, 213,
ou 85%, eram mulheres. A segunda turma de ONGs
do (Re)Conquista já foi ﬁnalizada, mas algumas ainda
estão em processo de seleção de alunos para seus
cursos. Serão mais 250, ﬁnalizando o primeiro ano do
programa com 500 novos empreendedores.
Desta forma, o programa atua também na reparação
das desigualdades de gênero do mercado de
trabalho, especialmente nesta crise agravada pela
Covid-19, em que as mulheres perderam mais
empregos formais que os homens e enfrentam mais
diﬁculdades de serem recontratadas. A taxa de

desocupação delas passou de 13% para 17% durante
a pandemia, segundo a PNAD Contínua do IBGE.
Com duração aproximada de seis meses, o (Re)Conquista usa a Metodologia das 3 Fases desenvolvida
pelo Banco da Providência: na primeira etapa, o foco
é o desenvolvimento humano; na segunda, é feita a
capacitação técnica em diferentes segmentos
(beleza, culinária, construção civil, corte e costura,
dentre outros) e, na terceira, são trabalhadas as
habilidades empreendedoras.
“É sobre geração de renda, mas também é sobre
inclusão social de grupos vulneráveis, como as mulheres pretas e pobres, que constituem a maioria
entre os participantes. É sobre potencializar comunidades. Por isso, a primeira fase do (Re)Conquista,
com a metodologia do Banco da Providência, inclui
competências comportamentais, como a capacidade
de analisar criticamente o que acontece ao redor, de
construir opiniões, de comunicar claramente as
próprias ideias, de negociar e de participar ativamente da nossa sociedade”, explica a diretora do
Instituto Phi, Luiza Serpa.

500 novos

empreendedores

formados ao ﬁnal de 1 ano

85% são
mulheres
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Conheça algumas participantes do (Re )Conquista :

Elaine, de 44 anos, está fazendo
o Curso Básico de Manicure
e Pedicure, oferecido pela
Sociedade Humana Despertar,
de Sumaré (SP). Elaine é casada, mãe de três filhos
– dois adultos e um menino de 8 anos – e já havia
trabalhado como manicure, mas há três anos
parou por causa da depressão. A única renda
familiar é o Bolsa Família no valor de R$ 260.
“Meu marido é ex-presidiário e as portas se
fecharam para ele. Ele não consegue emprego,
só alguns bicos. Isso foi me deixando deprimida.
Quando soube do curso de manicure, decidi
fazer e retomar a minha vida. Comecei em julho
e agora vamos entrar na terceira fase, de formação
empreendedora. O curso abriu minha mente,
melhorou minha autoestima, me ajudou a definir
objetivos. Já tenho até algumas clientes. Criei
um espaço na minha garagem para atendê-las e
também faço atendimento domiciliar. Meu plano
é depois fazer o curso de design de sobrancelhas
e futuramente ter meu estúdio”, conta Elaine.

Adriana, de 38 anos, vive com
o marido, que está desempregado
e faz bicos como assistente de
pedreiro, e com os filhos de 17
e 12 anos. Ela já trabalhou como faxineira e o casal
tentou trabalhar com plantação num município
rural. De volta à Campinas no início deste ano,
Adriana foi fazer o Curso de Confeitaria e
Panificação, formação do Programa (Re)Conquista
oferecida pela Fundação Eufraten. Hoje, a família
sobrevive com a ajuda de familiares.
“Sempre fiz bolos, mas nunca havia feito um
curso profissionalizante, apenas workshops.
Mas já cheguei a vender bolos de aniversário
e kits festas. Então, quando uma amiga
compartilhou o link do curso, gratuito, corri para
me inscrever. Fui selecionada e comecei o curso
em julho. Terminamos a fase 1, de desenvolvimento
humano, e estamos agora nas fases 2 e 3, de
capacitação e de empreendedorismo. Já estou
vendendo cookies e pães de mel para pessoas
conhecidas, com um retorno dos clientes muito
positivo. O curso foi o empurrão que faltava
para eu começar a colocar minha vida em ordem”,
comemora Adriana.

Aos 55 anos, mãe de dois filhos
já adultos, Zilene mora com um
irmão e com um neto, o Mateus,
de 12 anos, que ela cria desde
que nasceu para a filha trabalhar. Ela passou a
vida se reinventando. Quando se separou do pai
de seus filhos, que ainda eram crianças, começou
a trabalhar como vendedora – durante um
período, em lojas, e, depois, como autônoma.
Agora, Zilene viu uma oportunidade
na comunidade onde mora, em Uberlândia,
e novamente se reinventa. Ela se inscreveu nos
Cursos de Cabeleireiro Básico e de Barbearia
na Ação Moradia:
“Moro na Chácara da Tenda, onde tem mais
de 300 casas e nenhum salão de beleza.
Eu até então nem sabia o que era uma ONG
e agora que conheço o trabalho fico até
emocionada. Tudo que temos que levar
é nossa dedicação. Agora estou sonhando alto.
Quero fazer o curso de Cabeleireiro Avançado
e já consigo visualizar meu salão montado.
Vou começar na minha varanda, que até
é grande. E com o dinheiro que eu for ganhando,
vou investindo no negócio”.

Instituto Phi apoia Outubro Rosa
do Ambulatório da Providência

Conﬁra :
Agendamento de consultas gratuitas com o ginecologista
Este ano, no Outubro Rosa, o Instituto Phi está
fazendo um apoio institucional a uma ação
sociopedagógica do Ambulatório da Providência.
A iniciativa, chamada de “Mulheres Amadas”, é
voltada para a população feminina em situação de
extrema vulnerabilidade social e inclui uma
programação que durará o mês inteiro, não
somente com ações voltadas ao tema, mas também
ao protagonismo feminino.
Como a exposição “Mulheres no Espelho”, de
fotograﬁas de mulheres atendidas no Ambulatório:
“Sabemos que todo o processo do autocuidado, de
querer viver uma transformação, se inicia com a
autoestima. A exposição visa mostrar para elas
mesmas o grande potencial que cada uma guarda
dentro de si”, explica a vice-presidente do
Ambulatório, Luiza Linhares.

Ação educativa “Autocuidado”

Palestras:
“Exames de prevenção”
“Mudanças no organismo
da mulher, do nascimento
à menopausa”
“Saúde feminina, física
e emocional”
“Empoderamento feminino”
“Planejamento Familiar”
“Violência contra a mulher:
direitos e órgãos de defesa”

Mutirão para inscrição nos
cursos proﬁssionalizantes;
No encerramento, em 29/10,
a exposição “Mulheres no
espelho”, de fotograﬁas
de mulheres atendidas
no Ambulatório:
Também no encerramento,
será sorteada uma cesta
de café da manhã.

Movimento internacional que
visa fortalecer a importância
da detecção precoce do câncer
de mama, o Outubro Rosa foi
criado no início da década de 1990.
A data é celebrada anualmente,
com o objetivo de promover a
conscientização sobre a doença,
proporcionar maior acesso aos
serviços de diagnóstico e de
tratamento e contribuir para
a redução da mortalidade.

Mulheres que mudam o mundo
Mulheres. Plurais. Diversas. Mães leoas ou não,
líderes natas ou não, cheias de inseguranças ou
não, elas tiveram que lutar muito para conquistar
o lugar que hoje têm no mundo. E vão continuar
lutando. No Instituto Phi, lidamos todos os dias
com mulheres inspiradoras, agentes de transformação que conquistaram o seu espaço, mas estão
em busca de espaço para todos e todas, sem
deixar ninguém para trás. Hoje, compartilhamos
um pouco das histórias de algumas delas para que
vocês também se sintam inspirados!

Maria do Socorro tinha 5 anos
quando sua família deixou o
Ceará em busca de melhores
oportunidades no Rio de Janeiro.
Com os pais e os cinco irmãos, foi
viver na favela. Quando Socorro
tinha 17 anos, a família foi para a
Cidade de Deus. Ela trabalhava
de madrugada para cursar, de
dia, a Faculdade de Psicologia.
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Em 2002, Socorro, já mãe de dois filhos, junto com
outras lideranças locais, fundou a Associação
Semente da Vida da Cidade de Deus (ASVI), ajudando mulheres com pouca educação formal com
projetos de geração de renda, prevenção às drogas,
saúde sexual e responsabilidade cívica. Desde
2006, a ASVI passou a trabalhar também com o
público infanto-juvenil, com foco em educação,
cultura e comunicação. Mais de 3 mil famílias já
foram beneficiadas pelos projetos da ASVI.
Desde 2012, Socorro conta com Mirian, entusiasta
de tecnologia e ativista social, na coordenação
executiva da ASVI. Mulher negra, nascida e criada
na Cidade de Deus, caçula dos sete filhos de uma
costureira e um eletrotécnico, ela foi a primeira
pessoa da sua família a acessar o ensino superior.
Cursou Engenharia Mecânica na UERJ.
Em 2009, Maria do Socorro foi reconhecida pela
revista Woman and News – http://womensenews.org/
como referência no seu trabalho como liderança
local, recebendo o prêmio “21 Líderes do Século
XXI”. Em 2013, ela conquistou também o prêmio
Acolher Natura.
“Enquanto crianças e adultos adquirem conhecimentos e trabalham questões relacionadas à
autoestima, descobrem possibilidades e aprendem
a sonhar”, diz Socorro.

Nascida em Buenos Aires e formada em
Belas Artes, Teresa Stengel se mudou
para o Rio de Janeiro em 1997 com seu
marido e seu primeiro filho Nicolás, que
nasceu com mielomeningocele (uma
malformação da coluna vertebral). Ao
começar o tratamento do pequeno Nico
no Hospital Sarah Kubitschek, Teresa se
sensibilizou com as mães que, sem
dinheiro, apoio e entendimento sobre a
doença de seus filhos, ficavam
completamente desestruturadas.
E assim, Teresa começou a mobilizar pessoas da
sociedade para comprarem cadeiras especiais,
fraldas e leite. Ela também começou a replicar para
as mães tudo que aprendeu nos estudos sobre a
doença do filho. Assim, em 2004, surgia a One by
One, nos jardins da sua casa na Barra da Tijuca,
onde ela recebe essas mães e suas crianças.
Nesses 17 anos, a One By One já doou mais 1.500
cadeiras de rodas sob medida e já atendeu a mais
de 1.400 famílias. No momento, a One By One tem
quatro projetos em andamento: Estimulação e Arte,
Alfabetização, Educação Exponencial e Empreendedorismo Digital.

CONTINUA
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Mulheres que mudam o mundo
“Sabemos que ainda há muito a ser feito para que
essas crianças e esses adolescentes sejam de
fato incluídos na sociedade, mas acreditamos
que 'de um em um', podemos mudar o mundo e
transformar a vida dessas crianças e suas
famílias, melhorando a qualidade de vida e
oferecendo oportunidades”, diz Teresa.

Por 19 anos, Ceureci Ramos foi
agredida pelo ex-marido e pai
de seus três filhos. Ela fugiu do
Paraná, onde viviam, para o
Mato Grosso do Sul, mas o
agressor a encontrou. Num
episódio de agressões físicas,
ela acabou 48 dias internada. Ele
foi preso, mas somente por 8
meses. As ameaças só pararam em 2010, quando
Ceureci iniciou um novo relacionamento, com
seu atual marido.
Em 2013, Ceureci fundou a Associação de
Capacitação e Instrução de Economia Solidária
do Povo (ACIESP), que atua na defesa e garantia
de direitos de mulheres vítimas de violência,
além de crianças, adolescentes, adultos e idosos
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em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Os projetos são na área de esporte, promoção da
saúde, qualificação profissional e economia
solidária. Desde a sua fundação, a organização já
atendeu 5 mil mulheres vítimas de violência em
Campo Grande (MS).
“Oferecemos primeiramente suporte psicológico e,
depois, condições para que elas tenham
independência, como o curso de confecção,
diminuindo tanto a vulnerabilidade social, quanto
a de ser obrigada a viver com um parceiro violento
por depender dele financeiramente”.

Aos 14 anos, Carla Zeltzer
começou a se interessar por
tecnologia. Cursou a
faculdade de Informática na
UFRJ, onde eram menos de 10
meninas numa turma de 60 –
e aprender a conviver num
universo majoritariamente
masculino (o que vem
mudando ano a ano!) acabou
fazendo parte de sua
trajetória profissional.

Depois de anos de experiência em TI, foi procurando
escola para a filha que se encantou pela educação.
Então, fundou uma startup de educação
empreendedora. Logo no início, realizou um projeto
em uma comunidade vulnerável da Pavuna, no Rio
de Janeiro, e a visão da pobreza “nunca mais saiu
dela”. Por isso, quando a startup se tornou o
negócio social FazGame, colocou foco na melhoria
da educação pública.
A FazGame é uma plataforma de aprendizagem de
leitura e produção textual. Através de trilhas de
aprendizagem, os professores guiam os alunos em
projetos autorais de criação de games sobre temas
relevantes. Todos os pilotos e validações da
FazGame foram feitos em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
“Quebrar as barreiras da escola pública para
implementar um processo inovador de
aprendizagem é um trabalho árduo, mas observar
as competências que os alunos adquirem, como
criatividade, raciocínio lógico e capacidade de
solucionar problemas, é recompensador”.
Em 2021, o negócio social está impactando 1.600
professores e 4.000 alunos.
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OSCs na defesa de direitos das brasileiras
Naturalizada em nossa sociedade, a desigualdade
de gênero tem sido combatida por muitas
Organizações da Sociedade Civil apoiadas pelo
Instituto Phi, que buscam garantir um ambiente
mais seguro e acolhedor para meninas e mulheres,
dando instrumentos para o empoderamento
feminino. São projetos que atuam na garantida de
direitos nas áreas de educação, trabalho e renda,
saúde, moradia. Porque todo mundo já sabe: lugar
de mulher é onde ela quiser. E, aﬁnal de contas,
45% dos lares brasileiros são cheﬁados por
mulheres; 63% destes, por mulheres negras que
estão abaixo da linha da pobreza, segundo o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Um exemplo é o coletivo Marianas, Mulheres que
Inspiram. Após o desastre do rompimento de uma
barragem em Mariana (MG), em 2015, muitas
mulheres se uniram para apoio mútuo – algumas
perderam entes queridos, outras perderam
empregos e se viram na pobreza. Assim, surgiu o
coletivo, na varanda da casa de Marciele Delduque.
Hoje, são mais de 620 mulheres no grupo, que, para
além do acolhimento, capacita e dá legitimidade
ao protagonismo feminino.
Em parceria com o Sebrae Delas, oferece cursos de
capacitação em gestão ﬁnanceira, marketing
digital, inovação e tecnologia, dentre outros. Mas a
maioria das capacitações são promovidas pelas
setembro 2021

“Este projeto veio para transformar a vida das
mulheres da colônia de pescadores Z-3, que batalharam muito para ter reconhecimento, porque nunca
deram crédito para elas. Com a projeção do trabalho,
houve aumento da autoestima, além, é claro, da
geração de renda, sendo que para muitas famílias,
esse tem sido seu único sustento. Hoje as artesãs são
respeitadas na comunidade, a começar pela própria
família. Muitos maridos se envolvem para contribuir
quando não estão pescando”, conta a artesã e
gestora das Redeiras, Rosani Schiller.
próprias empreendedoras do grupo para as
mulheres que vão chegando.
“Ser uma aceleradora nem era um projeto. O
objetivo era criar um espaço de fala. Porém, as
experiências proﬁssionais e de empreendedorismo
sempre estavam na pauta. Amadurecemos a ideia,
planejamos e hoje somos de fato a primeira
aceleradora de negócios de segmentos diversos”,
orgulha-se Marciele.
Descendo para Pelotas (RS), um outro grupo de
mulheres, de uma colônia de pescadores, se
articulou para criar a Associação das Artesãs
Redeiras do Extremo Sul. Artesãs habilidosas que
transformam redes de pesca de camarão descartadas, escamas de peixe, dentre outras matériasprimas de seu cotidiano em artigos femininos com
desenhos arrojados e contemporâneos.

As mulheres chefes de famílias, aliás, são o principal
público-alvo do Banco da Providência, que há mais
de 60 anos atua na redução das desigualdades na
cidade do Rio de Janeiro, oferecendo capacitação
proﬁssionalizante para jovens e adultos e formação
de empreendedores. Em 2021, 86% das 640 pessoas
matriculadas no Programa de Inclusão Social
CONTINUA
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OSCs na defesa de direitos das brasileiras
Produtiva da organização são mulheres e, destas,
70% são chefes de família.
“A maioria acumula as funções domésticas com o
cuidado com os ﬁlhos, tem trabalhos precários e
um forte sentimento de desqualiﬁcação e abandono. Muitas sofrem violência doméstica. Mas são
mulheres resilientes, capazes de, mesmo sofrendo
as consequências das desigualdades, buscarem
estratégias de resistir, de melhorar, de se transformar, desde que sejam oferecidas as oportunidades”, aﬁrma a superintendente da organização,
Clarice Linhares.
As chefes de família também
lideram o público beneﬁciado
pelo negócio social Nova
Vivenda, que democratiza o
acesso a moradias saudáveis
na periferia e favelas de 11
estados brasileiros, com
direito a projeto de arquitetura, materiais de construção e
mão-de-obra. Ao todo, a
Vivenda já realizou 694 obras
subsidiadas pelo investimento social – 95% delas cadastradas em nome de mulheres:

“As beneﬁciárias, em sua maior parte, são mães solo,
com mais de dois ﬁlhos. A maioria já sofreu alguma
forma de abuso, seja sexual ou psicológico e agressivo, tanto da parte de seus companheiros quanto da
parte dos próprios pais. Entretanto, são mulheres que
transpuseram as adversidades. É inspirador trabalhar
com cada uma delas”, relata Luana Silva, analista de
Negócios da Nova Vivenda.
E em meio a tantos desaﬁos frente à invisibilizada
população em situação de rua, a saúde da mulher é o
foco de um dos projetos do Ambulatório da
Providência, instituição que há 30 anos presta
assistência a este público-alvo no Centro do Rio de
Janeiro. No projeto “Assistência integral a mulheres
em situação de rua, trabalhadoras do sexo, dependentes químicas e portadoras do vírus HIV”, elas
recebem assistência médica gratuita, com ginecologista, mastologista, endocrinologista, psiquiatra,
infectologista, cardiologista e oftalmologista. Além
de ganharem as medicações, podem realizar exames
de sangue gratuitamente.

A equipe é toda voluntária e
conta ainda com psicólogos,
assistentes sociais e assistênc i a re l i g i o sa . Fre n te às
manifestações das pacientes
de desejarem mudar de vida,
em especial as trabalhadoras
do sexo, o Ambulatório da
Providência, com ajuda do Instituto Phi, recentemente deu início a uma jornada de cursos proﬁssionalizantes na área da estética, como Design de
Sobrancelhas e Depilação.
“Diante da triste realidade em que estas mulheres
vivem, sendo violentadas física e psicologicamente
desde a infância, crescendo sem autoestima para
acreditar em si e no seu potencial, este projeto vem
de encontro a todas essas necessidades”, diz a vicepresidente do Ambulatório, a médica Luiza Linhares.

Mercado ﬁnanceiro por um mundo mais justo
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.

Faça a sua doação :

Você sabia que o Instituto Phi integra a
Plataforma de Propósitos da Órama
Investimentos?
Pioneira no país, a Plataforma de
Propósitos alia escolhas financeiras
e impacto social. Funciona assim:
os clientes escolhem, dentre as
organizações sociais parceiras, qual
quer apoiar. Então, a plataforma destina
à organização 50% da receita que os
investimentos normalmente geram
às instituições financeiras. Dessa forma,
o investidor pode ajudar uma causa com
a qual tem afinidade, sem desembolsar
nada a mais por isso. Não há cobranças
na abertura e manutenção de conta.

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.

Gostou do nosso boletim ?
Para saber mais sobre a
atuação do Instituto Phi,
clique e acesse:

www.institutophi.org.br
@instituto_phi
facebook.com/institutophi

