
conectando pessoas e ideias



Colaborar para transformar

Nosso futuro não pode ser previsto. Mas podemos 

trabalhar para criá-lo à nossa maneira. É com essa 

crença e de várias maneiras inovadoras e engenho-

sas que uma tribo de cidadãos articula iniciativas 

em rede para transformar o mundo num lugar 

melhor para se viver. Felizmente, cada vez mais.

São ONGs, empresas, instituições de ensino e 

indivíduos de todas as classes sociais e em todas as 

suas diversidades que se mobilizam em campa-

nhas, movimentos voluntários, coalizões e alian-

ças. Que buscam soluções para que comunidades e 

pessoas prosperem e que defendem os direitos 

humanos em suas várias esferas.

Gente que se une e doa o capital de que dispõe – 

mão-de-obra, conhecimento intelectual, conexões 

ou recursos financeiros – para que outros tenham 

uma chance. Seja a de ter comida no prato hoje ou a 

de participar de um programa de formação profis-

sional para o amanhã.

 

Nos últimos dois anos, esses grupos se destacaram 

como os primeiros respondentes aos efeitos da 

Covid-19 - muitas vezes preenchendo lacunas 

críticas deixadas por serviços formais sobrecarre-

gados - e o valor que eles agregam tornou-se ainda 

mais óbvio.

Apesar disso, a pandemia afetou desproporcional-

mente os mais pobres e há evidências de que a 

igualdade de gênero e a luta contra a degradação 

do clima foram severamente prejudicadas. A 

menos que todos se engajem nessa jornada de 

colaboração pelo bem coletivo - e rápido - isso 

continuará a piorar.

Neste Boletim Phi, queremos disseminar essa ideia 

e, claro, convidar a todos para virem com a gente. 

Boa leitura !
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Redes fortalecem o ecossistema de impacto
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Como enfrentamos os desafios sociais e ambientais mais urgentes do Brasil e do mundo? Temos 

que ouvir a realidade das pessoas, fazer conexões, produzir e disseminar conhecimento, moldar as 

políticas de governo. É isso que tem feito as redes do ecossistema de impacto que estão atuando no 

Brasil, que mapeamos a seguir no Boletim Phi. Confira:

Movimento global que reúne 

empreendedores de impacto 

e ativistas sociais 
de todos os setores, com o objetivo 

de criar abordagens inovadoras para 

acelerar a implementação dos 

17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) até 2030.

A coalizão, lançada em janeiro de 2020 

durante o Fórum Econômico Mundial, conta 

com 1.462 inovadores sociais de 

1.010 organizações-membros, 
cujo trabalho impacta diretamente 

mais de 2 bilhões de pessoas 

em 197 países. Dentre eles, Fundação 

Schwab, Ashoka e Skoll Foundation. 

O Movimento por uma Cultura de Doação é 
uma rede formada por pessoas e organiza-

ções que desde 2012 se articulam voluntaria-

mente no propósito de enraizar a doação 
como parte da cultura brasileira.

 Iniciativas de sucesso, como o Dia de Doar 
e o Fundo BIS, que financia  soluções para 

a expansão da doação no Brasil, são exem-
plos de sementes que foram plantadas e 

regadas pelo Movimento.

O MCD criou o Documento de Diretrizes “Por 
um Brasil + Doador, Sempre”, que prometem 
potencializar a cultura de doação brasileira. 
As diretrizes são: 1) Educar para a cultura de 
doação; 2) promover narrativas engajadoras; 
3) criar um ambiente favorável à doação; 4) 

fortalecer as organizações da sociedade civil 
e 5) fortalecer o ecossistema promotor da 
cultura de doação. Para cada uma delas há 
recomendações, atores-chave e principais 

iniciativas já existentes nestes campos.

CATALYST 2030 > https://catalyst2030.net

O Catalyst 2030 chegou 
ao Brasil em março de 2021, 

em um cenário de crise econômica, 
piora nos índices de desigualdade social 

e queda de investimentos privados 
em programas sociais, deflagrado em grande 

parte pela pandemia do novo coronavírus. 

São 92 organizações-membros no país, 
dentre eles, o Instituto Phi.

Os membros e parceiros do Catalyst 2030 
lançaram vários relatórios juntos este ano: 
“Novos Aliados: Como os governos podem 

desbloquear o potencial de empreendedores 
sociais para o bem comum” (janeiro de 2021), 
“Financiando a Transformação: Uma fronteira 

viva” (junho de 2021) e “Catalisando a 
Colaboração: Como e por que empresas e 

organizações sociais devem se associar para 
alcançar os ODS” (julho de 2021).

MOVIMENTO POR UMA 

CULTURA DE DOAÇÃO - MCD

www.doar.org.br

CONTINUA
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O Latimpacto é uma comunidade 

latino-americana de provedores de capital 
para impacto socioambiental em todos os 

setores do ecossistema social, desde 
organizações da sociedade civil 

até empresas, investidores, family offices, 
consultorias, instituições acadêmicas 

e atores do setor público. 

Com sede na Colômbia, o Latimpacto 

está vinculado a um movimento global 
de redes de venture philanthropy 

com mais de 1.000 membros. 

São elas: a EVPA – European Venture 
Philanthropy Association, a AVPN – Asian Venture 
Philanthropy Network  e a AVPA – African Venture 
Philanthropy Alliance. O Instituto Phi é o gestor 

financeiro na iniciativa no Brasil.

O Latimpacto publicou este ano uma pesquisa 
que mapeou 120 iniciativas de venture 

philanthropy em 7 países da América Latina, uma 
lista avaliada por um comitê de especialistas que 

selecionou os 37 casos mais relevantes para o 
estudo se aprofundar e que delineia algumas 

rotas de trabalho possíveis para o fortalecimento 
do ecossistema. 

Comunidade global que reúne jovens 
filantropos, investidores de impacto e 
empreendedores sociaisr, conectando o 

capital financeiro, intelectual, criativo e social 
de nossa geração em um espaço focado em 

soluções para os problemas urgentes do 
planeta. A diretora do Instituto Phi, Luiza 

Serpa, integra a delegação brasileira. 

O carro-chefe é o 

NEXUS Global Summit, 

realizado todos os anos 
na cidade de Nova York, 

em julho, em colaboração 
com as Nações Unidas.

São mais de 6 mil membros, 
de mais de 70 países, 

com grupos de trabalho divididos por áreas 
temáticas como Inovação Energética e Meio 

Ambiente, Justiça e Pessoas Indígenas.

O NEXUS Global já promoveu mais 
de 40 Cúpulas em seis continentes, 

conectando jovens lideranças de diversas 
comunidades que, de outra forma, 

nunca se encontrariam.

Conecta mais de 
1.700 lideranças   

em mais de 100 países, 

trabalhando em conjunto para um 
futuro mais pacífico, justo e sustentável. 

A diretora do Instituto Phi, 
Luiza Serpa, é uma delas.

Cada membro se compromete a 
desempenhar um papel ativo na formação 

da rede. Isso pode incluir 

conectar-se com outras 
pessoas, compartilhar 

conhecimentos ou experiências, 
colaborar e co-criar.

O papel da Fundação BMW é fazer a 
curadoria da rede e facilitar as interações e 

trocas entre os Responsible Leaders; ser 
uma plataforma onde as conexões podem 
se desenvolver, crescer, escalar e causar 

impacto. A Fundação também apoia 
iniciativas que emergem das redes regionais 

– Atualmente, temos 

redes regionais na Europa, 
Estados Unidos, Canadá, Brasil,

Índia e Oriente Médio.

BMW FOUNDATION
RESPONSIBLE LEADERS NETWORK

LATIMPACTO > www.latimpacto.org NEXUS GLOBAL > www.nexusglobal.org
 www.bmw-foundation.org

CONTINUA



A iniciativa, criada em 2014, visa ao 

fortalecimento do ecossistema de 
investimentos e negócios de impacto 

no Brasil. Para isso, articula sua rede de relações 
a fim de atrair investidores, empreendedores, 

governos e parceiros que façam acontecer 
modelos de negócios rentáveis que, ao mesmo 

tempo, resolvam problemas sociais ou 
ambientais. 

São  envolvidas em atividades 80 organizações
de cocriação inovadoras.

O Confluentes foi fundado no fim de 2019 por 

um grupo brasileiro de instituições com 
experiência no financiamento de 

iniciativas da sociedade civil e que hoje 

integram seu Conselho Curador. A iniciativa 
é do Instituto Betty e Jacob Lafer, organização 
familiar que atua financiando projetos na área 

de justiça criminal e inovação da gestão 
e de políticas públicas.

O grupo escolhe um conjunto de 
organizações com alto potencial de 
promover mudanças em suas áreas de 

atividade para receber recursos de pessoas 
físicas interessadas em fortalecer a capacidade 

da sociedade civil. Mais de 50 doadores 
integram a rede.

A Aliança também elabora 
estudos e produz conteúdos 

sobre investimentos e negócios de impacto. 

São 20 publicações lançadas 
e 15 recomendações elaboradas 

para fortalecimento do ecossistema. 

Dentre as metas estabelecidas no relatório 
“Visões de futuro para a agenda de impacto no 

Brasil”, estão ter legislação que qualifique 
negócios de impacto e crie incentivos 

fiscais para investimentos em negócios 

nascentes e criar ou fortalecer bases de 
dados sobre empreendedores e ecossistemas 

de impacto para monitoramento dos avanços.

Temas e iniciativas que 
o Confluentes apoia: 

aprimoramento de políticas 
públicas; meio ambiente; 

desigualdade social; equidade racial; 
mulheres; indígenas, quilombolas 

e povos tradicionais; LGBTI+; 
fortalecimento da democracia 

e participação social; justiça; segurança 
pública; inovação e tecnologia para 

o bem público; liberdade de expressão 
e informação; sistemas alimentares.

ALIANÇA PELOS INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO > www.aliancapeloimpacto.org.br

CONFLUENTES > www.confluentes.org.br

Fundada em 2011, no Fórum Econômico Mundial, 

a comunidade Global Shapers é uma rede de jovens 
inspiradores com menos de 30 anos que trabalham 

juntos para enfrentar os desafios locais, regionais e 

globais. , abrangeCom mais de 13 mil membros
mais de 450 hubs baseados em 150 países.

Em cada localidade, equipes de shapers se auto-
organizam para criar projetos que atendam às 

necessidades de sua comunidade. Os projetos são 
amplos - desde a resposta a desastres e combate à 
pobreza até o combate às mudanças climáticas e a 

construção de comunidades inclusivas. 

No Brasil, há hubs em várias cidades.

GLOBAL SHAPERS 
www.globalshapers.org

O União Rio é um movimento voluntário 
da sociedade civil do Rio de Janeiro 

que reúne pessoas, empresas e organizações não 
governamentais com o objetivo de preservar vidas. 
A coalizão levanta as principais demandas na áreas 
de saúde e de apoio às comunidades vulneráveis 

para reduzir os impactos da Covid-19. 
 

Desde o início da pandemia, o movimento arrecadou 
R$ 98 milhões, ativou 448 leitos para pacientes SUS, 
doou mais de 1 milhão de itens de EPIs e distribuiu 
6,9 mil toneladas de alimentos nas comunidades, 
beneficiando 500 mil famílias. A frente de saúde 

é gerida pelo Instituto da Criança e Instituto 
Desiderata e a de apoio às comunidades é gerida por 
Instituto Phi, Banco da Providência e Instituto Ekloos. 

UNIÃO RIO
www.movimentouniaorio.org
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Seu impacto no mundo: já parou para pensar?

Transporte
De que forma você

se desloca:
carro, ônibus,

trem, metrô, a pé

ou de bicicleta ?

1

O impacto que causamos – positivo 

ou negativo – é muito maior do que 

imaginamos. Mas, ao mesmo tempo, 

o mundo que queremos somos nós 

que fazemos. Então, refletir sobre suas 

escolhas é sempre o primeiro passo 

para ajudar a transformar o mundo 

num lugar melhor. Nesse pequeno 

quiz, damos algumas dicas para você 

começar essa missão pessoal. 

A maioria dos meios de transporte que utilizamos 

em nosso cotidiano utilizam combustíveis poluen-

tes e que agravam o aquecimento global. Daí a 

importância de se utilizar o transporte coletivo e de 

se oferecer carona sempre que possível. Andar de 

bicicleta e fazer pequenos trechos a pé também 

ajuda a reduzir sua pegada ecológica. 

Energia3

Você desliga 
os aparelhos
da tomada quando não está usando?
Usa lâmpadas econômicas?
Abusa do uso do ar condicionado

No Brasil, a maior parte da energia elétrica 

consumida é produzida por hidrelétricas, 

que exigem, para seu funcionamento, 

a construção de grandes barragens. Assim, 

torna-se necessário represar mais rios e inundar 

mais áreas, reduzindo as florestas, impactando a 

vida de milhares de seres vivos, retirando comuni-

dades de suas terras e alterando os climas locais. 

Que tal repensar alguns hábitos?

Lixo2 Quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. 

Mas você pode contribuir bastante se separar o lixo 

entre os recicláveis e o orgânico. Esta atitude pode 

ser difícil no início, pois é necessário envolver todos 

que estão à sua volta, mas se você tem vontade de 

contribuir com a preservação do  planeta, insista e 

implante a coleta seletiva. O impacto é enorme! 

Você faz a

separação 
do lixo
na sua casa ?

?

quiz

Qual a relação entre o seu

cotidiano e o planeta?

Você já parou para pensar?

CONTINUA



Voto Consciente7Voluntariado6

Doação5
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O eleitor tem em suas mãos um importante instrumento de mudança 

política e social: o voto. Muitos eleitores, entretanto, não acreditam ser 

possível mudar a história do país e insistem na ideia de que a corrup-

ção é inerente à política brasileira. Aí, anulam seu voto ou votam no 

“candidato menos pior”. Leve a sério a tarefa de estudar as propostas 

dos concorrentes, vote consciente! E, depois, acompanhe e cobre o 

trabalho dos nossos representantes! Não é só por você, é por todos!

Água4
Você sabe o

quanto consome
de água por dia

Verifique em sua conta o total de metros cúbicos mensais e divida por 

30 dias e pelo número de pessoas que moram na sua casa para ter a 

sua média individual diária calculada. Cada brasileiro consome em 

média 200 litros de água por dia. É uma quantidade elevada, maior que 

a recomendada pela ONU de 110 litros per capita. Em algumas regiões 

da África, há somente 15 litros a cada dia para cada morador. 

Certamente podemos economizar mais!

Doar é usar a capacidade que cada um tem de intervir na causa que 

julga mais importante. É acreditar no trabalho daqueles que diaria-

mente trabalham para melhorar a realidade de seus territórios ou das 

causas pelas quais atuam. Para algumas pessoas, doar mensalmente 

1% ou 2% de seu rendimento mensal não fará tanta falta. Se puder 

doar mais, melhor ainda!

Trabalhar por uma causa é assumir que todos somos interdependentes 

e corresponsáveis pela transformação que queremos ver no mundo.  

Todo conhecimento é bem-vindo. Talvez não seja a sua praia distribuir 

quentinhas para os famintos, mas você pode doar o seu conhecimento, 

seja consultoria jurídica, criação de design, aula de informática ou de 

dança, organização de arquivos. Que tal?

?
Você doa ou já doou

para alguma causa?

Seu impacto no mundo: já parou para pensar?

Você já fez ou faz

trabalho voluntário?
Você leu as propostas de governo
dos candidatos nas últimas eleições?

quiz



Uma plataforma para criar

filhos mais gentis e generosos

Se despertada e desenvolvida desde cedo, a 

generosidade se torna uma característica que 

acompanha o ser humano por toda a sua vida. 

É nisso que acredita Marina Pechlivanis, sócia-

fundadora da Umbigo do Mundo, empresa especiali-

zada em posicionamento de marca, e criadora da 

plataforma Educação para Gentileza e Generosi-

dade. O site busca desenvolver esses valores através 

de metodologias, dinâmicas e materiais de ensino 

voltados para diferentes públicos. Também promove 

no Brasil o Dia de Doar Kids (este ano, o Dia de Doar é 

30 de novembro!) e um prêmio para iniciativas 

desenvolvidas por escolas. O resultado esperado? 

Que a consciência social, o gesto de doar e as 

atitudes gentis, fundamentais ao desenvolvimento 

de uma sociedade, sejam uma cultura! Confira a 

entrevista que Marina deu ao Boletim Phi:

Como e quando surgiu a ideia da plataforma 

Educação para Gentileza e Generosidade?

Tudo começou quando eu pesquisava sobre o 

Thanksgiving, nos Estados Unidos, para meu livro 

“Economia das Dádivas”. Conheci o GivingTuesday e 

me conectei com o Dia de Doar aqui no Brasil. 

A campanha, que é promovida no país pela Associ-

ação Brasileira de Captação de Recursos (ABCR), 

é direcionada para vários targets, mas a mensagem 

precisa ser repetida muitas vezes, porque se as 

pessoas não têm a cultura de doação, dificilmente 

reconhecem o que não conhecem. Assim, em 2019, 

lançamos o Dia de Doar Kids, para começar a formar 

a base, e já fizemos o teste de lançar no site três 

planos de aula. Para nossa surpresa, a recepção, 

por parte de escolas e famílias, foi muito boa. Assim, 

idealizamos a plataforma de educação.

Como funciona a metodologia?

Escolhemos o caminho de falar com a criança e o 

jovem através de quem fala com eles. Em primeiro 

lugar, as escolas: preparamos 26 planos de aula ade-

quados às competências socioemocionais propos-

tas na nova BNCC, com conteúdos de base para que o 

professor tenha um repertório estratégico que se 

conecte com nossos sete princípios: gentileza, 

generosidade, sustentabilidade, solidariedade, 

diversidade, respeito e cidadania. No ano passado, 

fomos selecionados pelo Fundo Bis e implementa-

mos a metodologia em quatro escolas: duas em 

Sorocaba (SP), uma em São José dos Campos (SP) e 

uma em Brasília. Percebemos de forma muito clara a 

incorporação das competências sociotransforma-

cionais pelas comunidades. Também falamos com as 

famílias, com aulas práticas em vídeos, dicas de 

leituras e exercícios; com a sociedade, com estudos e 

pesquisas inéditos com crianças e jovens, como a 

“O que eu quero melhorar no mundo?”, e com as 

empresas, com material de desenvolvimento humano 

para programas de trainee.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do 

Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 

Escolas. Quem pode concorrer?

A ideia é reconhecer e premiar iniciativas generosas e 

solidárias envolvendo as escolas públicas e privadas 

de todo o país, gerando integração entre professores, 

alunos, famílias e as comunidades onde estão 

inseridas. Podem ser projetos de conscientização 

social, de arrecadação de recursos financeiros ou de 

bens para doação, de voluntariado, de promoção de 

datas importantes. As escolas podem inscrever 

quantos projetos desejarem, desde que sejam 

comprovadamente diferentes, até 10 de dezembro, na 

plataforma Prosas. Os vencedores ganham troféus: 

o objetivo do prêmio é inspirar pessoas, valorizar a 

escola, reenergizar a educação. 

Na sua opinião, o que esse investimento na formação 

da infância e juventude pode proporcionar?

Precisamos de conscientização social para transfor-

mar a estrutura e não somente a superfície. A ajuda 

emergencial é super importante, mas queremos pre-

parar a sociedade para que os indivíduos reconheçam 

o valor transformador da doação. É gerir o planeta e 

as pessoas de forma longeva. Se a gente não prepara 

essa geração, as intolerâncias e extremismos só vão 

piorar. E o objetivo não é levar esses princípios só 

para quem tem dinheiro, mas para todos. Preencher 

essas lacunas significa trabalhar em rede para uma 

sociedade mais equânime e segura para todo mundo.

7
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Diante da falta de compromisso da humanidade em 

enfrentar os problemas ambientais com a emergência 

que exigem, esses ativistas mobilizam pessoas, projetos e 

líderes para defender o planeta e reforçam a importância 

da “autoconvocação” dos indivíduos para a mudança de 

pensamento. Confira alguns nomes que vale conhecer!

A trajetória do líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton 

Krenak foi sempre ecoante e fundamental na luta dos povos 

indígenas e pela preservação da Terra. Fez barulho quando, em 

1987, discursou na Assembleia Nacional Constituinte durante a 

elaboração da Constituição Brasileira de 1988. Durante o 

discurso, com o rosto pintado de preto com a tinta do jenipapo, 

defendeu os direitos aos territórios geográficos e culturais das 

tradições indígenas. 

Passados tantos anos, a voz de Ailton Krenak segue mais urgente 

que nunca. Em 2019, escreveu “Ideias para Adiar o Fim do 

Mundo”. No livro, um dos mais lidos do país, defende que 

somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia 

do humano como superior aos demais seres podem ressignifi-

car nossas existências e frear nossa marcha para o abismo. Em 

2020, Krenak lançou ainda “A Vida Não É Útil” e “O Amanhã não 

está à Venda”, todos pela Companhia das Letras. 

“Fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a 

Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: A 

Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa 

que não seja natureza”, escreveu. 

Ailton Krenak
Adiando o fim do mundo

Erguendo pontes para o futuro

Edgard Gouveia 
Jogando para salvar o planeta

Tasso Azevedo
Desmatamento zero no radar

O engenheiro florestal e empreendedor socioambiental Tasso Azevedo é coordenador do MapBiomas, iniciativa que usa 

imagens de satélite e inteligência artificial para mostrar as transformações do uso de terra no Brasil ano a ano. Em estudo 

recente, o MapBiomas revelou que as terras indígenas responderam por somente 1,6% do desmatamento dos últimos 36 

anos. 

Com base nesses e outros dados, Tasso afirmou, recentemente, que demarcar as terras indígenas é o jeito mais barato, 

eficiente e objetivo de conservar florestas e ter água para a agricultura, as hidrelétricas e a geração de energia. Se estamos 

pagando caro hoje pela energia, disse ele, parte disso está na conta do desmatamento.

Colunista do jornal O GLOBO, Tasso Azevedo defende que o novo normal é o maior direcionador de um movimento sem 

precedentes de investimento em inovações, modelos de negócio e transformações para gerar uma sociedade próspera a 

partir de uma economia independente de emissões de gás carbônico.

“Se você ainda não percebeu esse novo normal, corra para não ser atropelado pela história”.

E se pudéssemos transformar o mundo para melhor jogando? 

Foi com esse pensamento que o arquiteto e empreendedor 

social Edgard Gouveia Jr. fundou a Livelab, organização sem 

fins lucrativos que desenvolve e aplica tecnologias e estratégi-

as de jogos colaborativos para a transformação positiva. São 

jornadas e gincanas comunitárias, ampliadas pela tecnologia 

conectada à internet, que se tornam poderosos instrumentos 

para a mobilização social. 

Como a Primavera X, uma gincana nacional em prol do cuidado 

com as águas, que incentiva o surgimento de equipes comuni-

tárias formadas por crianças e jovens para liderar projetos em 

prol das águas e suas microbacias. O jogou surgiu após a 5ª 

Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que 

envolveu mais de 10 mil escolas e 18 mil jovens e crianças, que 

realizaram mutirões para limpeza das margens de rios e plantio 

de mudas.

“Nós, adultos, não sabemos como salvar o mundo, como 

regenerar a biosfera na velocidade que a gente precisa. Se a 

gente não sabe fazer, não pode ensinar. Mas se desafiarmos os 

jovens, eles podem aprender. Podem olhar sob um novo 

prisma”, diz Edgard.

Desde 2014, a Livelab idealizou e realizou as seguintes metodo-

logias: Jornada X, Primavera X, Operação Antivírus X, Desafio 

10x10 e, mais recentemente, a GincanaDa@JornadaX.



Visita aos projetos : inspiração para a equipe Phi

As visitas aos projetos apoiados pelo Instituto Phi fazem parte de 

nossa rotina e são sempre motivo de satisfação. Trocar conhecimentos,

assistir ao fortalecimento institucional das organizações e, claro,

encontrar tantas pessoas inspiradoras nos estimula!  Confira algumas

visitas da equipe Phi realizadas recentemente:

Organização que entrou recentemente no port-

fólio de apoios do Instituto Phi, o Centro Social 

Comunitário Amor e Alegria, em Nova Iguaçu, 

recebeu a visita da equipe Phi, juntamente com a 

consultora Cristiana Velloso, que atuou como 

reforço neste projeto. 

Teve muita festa – até porque, era a comemoração 

pelo Dia das Crianças! O Amor e Alegria atende 

crianças de 2 a 6 anos, inseridas na modalidade de 

pré-escola do ensino infantil, de 6 a 12 anos, na 

modalidade Reforço Escolar do ensino básico, 

somando atualmente 42 atendidos. 

“Além do apoio financeiro, a consultoria foi muito 

importante para a evolução do Amor e Alegria, que 

alcançou ótimos resultados, com plano pedagógi-

co, regimento escolar, avaliações dos alunos, 

cardápios nutricionalmente balanceados, projeto 

de reforma da sede, instalação de internet e 

criação de uma sala de informática, dentre outros. 

Tudo isso permitiu a consolidação do trabalho e 

um grande progresso das crianças”, conta 

Cristiana. 

Na visita à Associação Semente da Vida da Cidade de Deus (ASVI), a 

equipe Phi recepcionada pela presidente da organização, Maria do 

Socorro Melo, foi ver de perto o Projeto REI (Restituição Educacional 

Interativa), que oferece oficinas para desenvolver habilidade cognitivas e 

competências socioemocionais em crianças e adolescentes de 7 a 16 

anos. Atualmente, são 146 participantes. A gerente de Projetos Ana Lopes, 

que passou a integrar a equipe Phi recentemente, falou sobre a visita. 

“Fomos justamente no dia em que o Projeto REI fazia 15 anos. Como foi 

especial ser recebida pela Socorro, ouvir sua história, da instituição e do 

projeto, diante da quadra em que os reizinhos jogavam queimada. Havia 

lido relatórios, consultado os números, os indicadores, mas isso não 

expressa de forma plena o que vi e senti lá. Saí da ASVI profundamente 

tocada!”

ASVI

A equipe Phi visitou a unidade de Realengo da Associação Amor e 

Vida, que abriga e proporciona qualidade de vida para idosos em 

situação de vulnerabilidade. Ao todo, são quatro instituições de 

longa permanência, somando 180 abrigados. 

O apoio do Instituto Phi ajuda a suprir as necessidades de alimen-

tação, material de higiene pessoal e de limpeza, itens que impac-

tam diretamente na qualidade de vida e resgate da autoestima dos 

idosos, destaca a analista de comunicação Layane Coelho:

“O que mais chama atenção é a organização e a estrutura do abrigo, 

com área verde, lavanderia, cozinha, uma área só para homens e 

outra só para mulheres. Lá, eles recebem apoio de enfermeiros, 

fazem fisioterapia e, quando necessário, recebem atendimento 

médico. Alguns idosos mais autônomos moram sozinhos em 

pequenas casas dentro da associação, e todos têm suas individuali-

dades respeitadas”.

Amor e Vida

Amor e Alegria

A coordenadora de 
projetos do Phi 

Julia Vianna brinca 
com uma criança 

na Amor e Alegria

A presidente da ASVI,  Maria do Socorro,  
com nossa gerente de projetos, 
Ana Lopes

Idosas atendidas 
na Amor e Vida, 
pelas lentes de 
nossa voluntária 
Leila Hipólito, 
que é diretora 
de audiovisual
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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:

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.

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.

antes

Distribuição em 
Santa Cruz, nas OSC 
Fios da Terra

Famílias atendidas pelo Instituto 
Meta Educação na quadra da 

Escola de Samba Estácio de Sá

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