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Se você não passa fome, tem
que ser parte da solução

Se você não passa fome,
tem que ser parte da solução
O fenômeno da fome sempre acompanhou a trajetória
da humanidade. Mas, se a situação no mundo é extremamente alarmante, no Brasil ela é absurda: não
dá para achar normal um país que é o terceiro maior
produtor de alimentos do mundo ter 33 milhões de
pessoas, ou 15% da população, passando fome.
Enquanto o país vende carne para os Estados Unidos,
a população faz fila para comprar osso; enquanto
exporta soja para alimentar o rebanho de porcos da
China, famílias se alimentam da mistura de farinha
e água. Muitas crianças sequer conhecem frutas e
verduras, alimentos que precisam para crescer e desenvolver todo o seu potencial.
Ao todo, são 125 milhões de pessoas no país sofrendo
com alguma grau de insegurança alimentar – leve,
moderada ou grave, de acordo com o II Inquérito
Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede
Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania
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A cara da fome é a de
uma mulher preta

e Segurança Alimentar e Nutricional). Este é o pior
cenário no século 21 no Brasil.
A pandemia não é a única explicação: a fome é resultado de uma agenda de acumulação de renda e
deterioração da rede de proteção social. O enfrentamento passa pela defesa dos direitos básicos de
qualquer cidadão e pela preservação da vida. Que,
no momento, significa COMIDA.
Nesta edição do Boletim Phi, convidamos você para
uma conversa sobre o tema e apresentamos o Pacto
pelos 15% com Fome, uma rede nacional de solidariedade, idealizada pela Ação da Cidadania, com adesão
do Instituto Phi e outras entidades nacionais. Porque
não basta se indignar. Nós, que não passamos fome,
temos que ser parte da solução.

Boa leitura!

#boletimphi

Todos juntos: Phi integra Pacto
pelos 15% com Fome

Caminhos para a promoção da
segurança alimentar

Conhecimento, inspiração e
conexões: como foi o Inspira Phi

Nossa equipe em campo em julho

Faça parte também!

julho 2022

#INspiraPhi

A cara da fome é a de uma mulher preta
A fome no Brasil tem gênero, raça e grau de escolaridade: mulher, com a cor da pele preta ou
parda e menos de 4 anos de estudo. É o que apontam as entrevistas realizadas em 577 municípios
distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal
para o II Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19
no Brasil. Os indicadores reproduzem o brutal
padrão de desigualdades históricas que assola
o país. Confira:

58,7% da população brasileira
=
125,2 milhões de pessoas

convivem com a insegurança
alimentar em algum grau
(leve, moderado ou grave),

sendo que 15,5% (33,1 milhões de pessoas) passam fome

63%
Nos domicílios chefiados
por mulheres, este
percentual sobe para
63%, sendo 19,3% em
situação de fome.

A fome dobrou nas

Vale o mesmo quando o

famílias com crianças

recorte é a cor da pele:

Há fome em 22,3%
dos domicílios com
responsáveis com
baixa escolaridade
– 4 anos ou menos
de estudo.

O maior percentual de
segurança alimentar
é em domicílios cujos
responsáveis têm
mais de 8 anos de
estudo: 50,6%.

64%

dos
domicílios com pessoas
pretas ou pardas
sofrem com insegurança
alimentar

18,1%

passam fome

menores de 10 anos,
passando de 9,4% em
2020 para 18,1% em 2022.

9,4%

Os dados completos podem ser encontrados aqui: https://olheparaafome.com.br/
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18,1%

#INFORMaPhi

Todos juntos: Phi integra Pacto pelos
15% com Fome

Como participar?
A página 15por15.org disponibiliza três
formas de ajudar no combate à fome.

Vocês já devem ter visto notícias sobre a
campanha Pacto pelos 15% com Fome, uma
rede nacional de solidariedade, idealizada
pela Ação da Cidadania em parceria com
entidades da sociedade civil e empresas para
atuarem na linha de frente do combate à
fome. Atualmente, 15% da população, o que
representa 33 milhões de pessoas, não têm o
que comer. O Instituto Phi é um dos parceiros
da campanha, que tem como proposta incentivar a doação de 15 de alguma coisa: sejam 15
centavos, 15 reais, 15 minutos entregando um
prato de comida ou 15 das vendas. Para 15% dos
brasileiros, esta é a única esperança.
A campanha convida toda a sociedade a se engajar,
com a participação de artistas como Bruna Marquezine, Cláudia Raia, Regina Casé, Ludmilla e Thiaguinho,
entre outros. É possível contribuir através de doações
específicas nos canais de captação online, divulgação
das ações nas redes sociais e voluntariado. No site
(15por15.org) é possível conhecer as iniciativas promovidas pelas organizações mapeadas pelo Pacto.
“Em 1993, quando o Betinho convocou o país a assumir um papel ativo na luta contra a fome, eram
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Doação direta para as ONGs
que integram o Pacto, através
de um canal de captação dentro
do próprio site, que direciona
a quantia direto para elas.
Divulgação da campanha nas
redes sociais e em espaços
de convivência; por exemplo,
a plataforma permite o
compartilhamento de materiais
em formato digital, além de
opções para downloads de
folhetos e cartazes.
Cadastro de interessados

32 milhões de famintos. Saímos do Mapa do Fome
e hoje encaramos esse retrocesso absurdo. A gente
não pode se acostumar com essas notícias, precisamos nos indignar e sair da inércia. Eu sei que juntos
podemos virar essa página tão triste da nossa história”, afirma Luiza Serpa, diretora do Instituto Phi.
(Assista ao vídeo)

em atuar como voluntários,
auxiliando a pessoa na busca
pelo trabalho social junto
às entidades.
Entidades e empresas que queiram fazer
uma doação devem enviar um e-mail para
contato@15por15.org.
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#apoioPhi

Caminhos para a promoção da
segurança alimentar
Está na Constituição: alimentação é um direito social do brasileiro. Pode parecer óbvio à primeira
vista, mas tem sido realidade para cada vez menos
brasileiros. Como parte do nosso trabalho na ODS 2
(Fome Zero), o Instituto Phi apoia diversos projetos
de enfrentamento emergencial à fome e de promoção
da soberania alimentar.
“Esses projetos representam ajuda humanitária, mas
também apontam caminhos e políticas possíveis
para o combate à insegurança alimentar. Precisamos
continuar lutando para reconstruir nosso país, todos
nós”, destaca a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.
Conheça alguns projetos apoiados:
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Museu Bispo do Rosário –
Projeto Arte, H orta e Cia
O Museu Bispo do Rosário está situado dentro da
antiga Colônia Juliano Moreira, centro de saúde mental na Taquara, Zona Oeste do Rio, que hoje é um
bairro. O Projeto Arte, Horta e Cia é um dos projetos
promovidos pelo Museu de geração de renda para a
população do território e para os usuários do serviço
de saúde mental.
“Promovemos projetos de formação em Bordado,
Costura, Mosaico e Restaurante, mas a horta estava
parada. Com a Covid, conseguimos retomar este projeto. Ensinamos às famílias do entorno técnicas de
cultivo de hortaliças e elas podem plantar nos seus
próprios quintais, também no terreno do Museu,
como uma cooperativa que gera renda para elas e
para os usuários de saúde mental. Hoje, temos 40
canteiros cultivados com couve, brócolis rúcula, alface, tomate, cenoura, pimenta, abóbora, quiabo, salsa
e cebolinha e estamos preparando mais 60 canteiros”,
conta a diretora do Museu, Raquel Fernandes.

Mulheres da Parada –
Mercadinho Solidário
e Donas da Agro
Criada no início da pandemia de Covid-19 para apoiar
mulheres negras e periféricas da Parada de São Jorge,
no município de São Gonçalo (RJ), a Associação Mulheres da Parada promove dois projetos de segurança
alimentar: o Mercadinho Solidário e o Donas da Agro.
O Mercadinho Solidário é uma ação social que permite que 150 famílias em situação de insegurança
alimentar cadastradas (aproximadamente 750 pessoas) façam suas compras mensais gratuitamente. São
ofertados, além dos itens da cesta básica, alimentos
como canjica, tapioca, mingau, ervilha em grão etc.
Já o Donas da Agro é um projeto de sustentabilidade
ambiental que promove também a soberania alimentar: as mulheres atendidas aprendem a cultivar o seu
próprio alimento.

#boletimphi

c o ntin u a

julho 2022

#apoioPhi

Você sabe o que é
nutricídio?

“As hortas e agroflorestas são cultivadas nos quintais
das famílias e num terreno da organização, utilizando
prioritariamente espécies nativas, PANCs (Plantas
Alimentícias Não Convencionais) e sementes crioulas
adquiridas de agricultores familiares, doados pela
comunidade local e por parceiros da organização”,
explica Leticia da Hora, uma das lideranças da Mulheres da Parada.

O nutricídio, termo cunhado pelo
médico americano Llaila Afrika,
considerado uma das autoridades
mundiais em nutrição, debate a
degradação da saúde em função da

NEAC –
Projeto Ecomercado

falta de nutrientes e não de comida
em si.

O Núcleo Especial de Atenção à Criança atua no
fortalecimento educacional, esportivo e cultural
de crianças e adolescentes de Campo Grande, na
Zona Oeste do Rio. No Projeto Ecomercado, ao
invés de a comunidade comprar seus alimentos
com dinheiro, pode fazer trocas de materiais
recicláveis, como garrafas PET, embalagens plásticas e latas de alumínio pela moeda “EcoReal”.
Cerca de 3 mil pessoas usam Ecomercado:
“É o lixo se transformando em moeda e dando o
poder de compras. Todo esse material reciclável
coletado pelo projeto é vendido e a renda dá a
sustentabilidade ao atendimento diário de 200
crianças e adolescentes nos projetos do NEAC”,
explica Selma Pacheco, diretora e fundadora da
organização.
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Doenças como obesidade, colesterol
alto, diabetes e osteoporose,
entre outras, podem surgir como
consequência de uma alimentação rica
em produtos ultra processados.
Os estudos de Afrika revelam que a
população negra, dentro e fora da
África, sofre historicamente mais
males físicos e mentais por conta
da dieta compulsória trazida pela
colonização europeia.
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#inSPIRAPhi

Conhecimento, inspiração e
conexões: como foi o Inspira Phi
Inspirar, informar, gerar valor. Esses foram os objetivos da segunda edição do Inspira
Phi, evento promovido pelo Instituto Phi no último dia 8, na Casa Firjan, para organizações, negócios sociais e interessados no setor. Cerca de 80 pessoas assistiram às
palestras, com especialistas que trouxeram tendências da filantropia e boas práticas
de impacto social. Uma pesquisa realizada após o evento com os participantes apontou que, dentre os respondentes, 100% indicariam o Inspira Phi para outras pessoas.
Com cerca de 15 minutos cada, as palestras abordaram Metodologias de gestão de
ONGs, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Inclusão tecnológica como instrumento
para a mobilidade social, Compliance e Tecnologia blockchain na filantropia. Também foram apresentados o Mapa do Impacto
Social - MAIS e a inspiradora história do
Abraço Campeão.
No fim das apresentações, foi realizado um
happy-hour, criando uma oportunidade para
os participantes ampliarem suas redes de
contatos e criarem conexões para o desenvolvimento de um trabalho mais colaborativo no setor. Com direito a cabine de fotos
instantâneas, que foi um sucesso, porque
se divertir também é importante!
Após o evento, foi feita uma pesquisa de
satisfação com o público presente, que também sugeriu temas para a próxima edição.
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Classificação média: 4,76

Os temas abordados
foram interessantes
para você?

Sim 96% Não 4%

Os conteúdos apresentados
são úteis para
sua organização?

Sim 92% Talvez 8%

Muito Boa 88% Boa 12%

Como você avalia a
estrutura do evento?
Sim 100%

Você recomendaria
o Inspira Phi para
outra pessoa?

#boletimphi
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#somosPhi

Nossa equipe em campo em julho

Layane e Matias, do Instituto Phi, com equipe do Instituto Dom,
que atua na Rocinha (RJ) com preparação de mulheres da
comunidade para o empreendedorismo

Layane e Matias, do Phi, com representante da SAS Brasil, em ação que
realizou atendimento médico na comunidade da Maré (RJ)
Nossa diretora Luiza Serpa e Marcello, do Phi, na inauguração
da Escola Caminhos do Futuro, em Ouriçangas (BA), projeto do
Instituto Alicerce em parceria com o Instituto Phi e MDC Energia

Andrezza, do Phi, com equipe do Banco da Providência
e Stone em visita ao IJCA, no Rio, que participa do
Programa (Re)Conquista
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Carolina Alencar, da equipe Phi, em visita à Sociedade Beneficente
Alemã, participante do Programa (Re)Conquista em SP
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Nossa equipe em campo em julho

Andrezza e Layane, do Instituto Phi, em visita ao NEAC,
que atua com educação infantil e assistência social,
em Campo Grande (RJ)
Andrezza, do Phi, com equipe do Banco da Providência e Stone no SOS
Reviver, em Nilópolis, que participa do Programa (Re)Conquista

#PHICONTRAAFOME
Se você quer fazer parte desse
movimento e colaborar com
iniciativas de segurança alimentar,
doe qualquer valor para:
Banco Itaú
Instituto Phi Philantropia Inteligente
CNPJ: 19.570.828/0002-94
Agência: 0726
Conta: 07246-5
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Gostou do nosso boletim?
Para saber mais sobre a atuação do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br
Andrezza, do Phi, no Recriando Raízes, em Costa
Barros (RJ), participante do (Re)Conquista, com
equipe do Banco da Providência e Stone
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