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#SoMoSPHi

No dia 29 de novembro, o Cristo Redentor foi iluminado na cor laranja 
para celebrar o Dia de Doar. Com esta ação simbólica, promovida pelo 
Instituto Phi, agradecemos a generosidade individual e coletiva de 
nossos doadores, que nos permitiu imaginar e alcançar juntos tantas 
coisas incríveis em 2022, como vocês acompanharam aqui nas edições 
do nosso Boletim Phi.

De janeiro a dezembro deste ano, o Instituto Phi destinou R$ 21 mi-
lhões para o Terceiro Setor: foram 382 projetos sociais apoiados por 
96 investidores, impactando a vida de mais de 650 mil pessoas. Cada 
real doado – cada ato de bondade – conta uma história.

Vêm chegando as festas de fim de ano, a temporada mais movimenta-
da para a maioria de nós. Mas é também quando mais sentimos que 
é hora de retribuir à nossa comunidade através da doação. Precisa de 
ajuda para o planejamento de sua filantropia? Esse é trabalho do Phi.

É mais do que apenas doar dinheiro. Envolve discussões profunda-
mente enraizadas sobre valores filantrópicos e missões através das 
gerações.

Dito isto, se houver algo que eu, Luiza Serpa, possa fazer para, nes-
te fim de ano, ou em 2023, conectar você com o seu propósito, não 
hesite em me contatar. Aponte seu celular para o QR Code e fale 
comigo por WhatsApp. 

Dezembro 2022#BolEtiMPHi
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#FoMEPHi

Brasil sem fome,  
com comida de verdade
Ao mesmo tempo em que o Brasil amplia a produ-
ção agropecuária de commodities, não há qualquer 
política de incentivo à produção de alimentos para o 
mercado interno, nem ao combate à inflação de alimentos. 

Isso levou à ampliação do quadro de insegurança alimentar e nutricional de mais 
da metade da população brasileira, sobretudo das regiões Norte e Nordeste, 
sendo as mulheres negras as mais afetadas por esse desmonte. 

Um projeto criado por uma OSC que destacamos é o Cozinha Solidária, da GaStroMotiva. 
A organização trabalha para desenvolver soluções criativas e escaláveis de gastronomia social, 
promovendo inclusão produtiva e combate à fome. Conheça:

Brasil, e agora?
Soluções visionárias para nosso “projeto de país”
Nosso país vive um momento crucial, à espera da posse do novo governo. É hora de pensar, planejar, 
programar e executar a reconstrução do Brasil. Colaborativamente e com inovação, o Terceiro Setor tem 
atuado como nunca para mitigar as desigualdades que se agravaram com a pandemia. Nesta edição do 
Boletim Phi, apresentamos soluções criadas por organizações da sociedade civil, pré ou durante a Covid, 
que são visionárias e podem inspirar políticas públicas para o Brasil nas áreas de segurança alimentar, 
educação, saúde, cultura e inclusão produtiva. Quem melhor que o povo para saber do que o povo precisa?

Com recursos de doação,
 a Gastromotiva fornece os insumos, o apoio 

logístico, o treinamento para a montagem 
dos cardápios nutritivos e uma renda mensal 
para as organizações/lideranças à frente das 

Cozinhas Solidárias. 

Cerca de 70 mil  
refeições nutritivas 

distribuídas mensalmente para 
quem mais precisa no formato 

de quentinhas em cozinhas 
no Rio de Janeiro, São 

Paulo, Curitiba, 
Manaus e Salvador.

Implantação de cozinhas comunitárias 
lideradas por microempreendedores, 

cozinheiros, lideranças locais,  
organizações sociais e coletivos.

O programa também oferece 
Formação em Cozinha Social

nos territórios onde as Cozinhas Solidárias 
estão implantadas.

Cada R$ 1 doado =  
uma refeição. Neste fim de ano,  

uma campanha nacional promovida  
pela Rede Globo, através da sua plataforma  

ParaQuemDoar, vai transformar cada R$ 1 doado 
em uma refeição. Com R$ 30, você garante um 

prato de comida por dia durante um mês para uma 
pessoa. O instituto Phi faz a gestão financeira da 

campanha e as organizações beneficiárias das 
doações são chanceladas pelo   
Pacto Nacional Contra Fome. 

Chave Pix: 
paraquemdoar@benfeitoria.com

Doe!
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https://olheparaafome.com.br/
https://gastromotiva.org/
https://fome.paraquemdoar.com.br/
https://institutophi.org.br/
https://www.15por15.org/
mailto:paraquemdoar%40benfeitoria.com?subject=
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#SaúDEPHi

O Brasil está doente. As filas do SUS são a mais visível consequência do sucateamento e baixo investimento 
no setor. Soluções para mitigar o problema criadas pela startup social e instituição de saúde do 3º setor 
SAS Brasil são o Expedições Sertões e o projeto de telemedicina – este último, apoiado pelo Phi. 

O projeto Expedições promove atendimento médico itinerante e gratuito em cidades carentes de acesso a saúde, 
impactando diretamente a fila de espera por consultas especializadas nessas regiões. Confira:

Atendimento médico na boleia  
de um caminhão ou via web

Atualmente, os gastos públicos  
em saúde estão na ordem de  

3,8% do PIB e correspondem à metade 
da média dos países integrantes da OCDE  

(Organização para a Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico).

Expedições em cidades 
com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) e população inferior 
a 30 mil habitantes. 
Atuando com apoio das 
secretarias de saúde locais, 
provoca um impacto direto 
nas demandas reprimidas  
dos municípios.

Na pandemia de Covid-19, desenvolveu 
cabines de telemedicina para serem 
implantadas em comunidades 
vulneráveis. O equipamento oferece:
> conexão à internet  

por fibra ótica
> webcam
> filtragem constante do ar
> tecnologia de esterilização
> oxímetro
> medidor de pressão arterial 
> medidor de temperatura  

do paciente.

Com unidades móveis  
montadas sobre contêineres  
ou carretas, 
a organização leva toda a estrutura 
para realizar atendimentos, exames 
e tratamentos nas áreas em que 
atua: ginecologia, dermatologia, 

oftalmologia, odontologia e 
saúde mental.

SaS BraSil
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https://www.sasbrasil.org.br/
https://www.sasbrasil.org.br/
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#EDUCaçãoPHi

“Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. 
Essa máquina é a da escola pública”, escreveu Anísio Teixeira em 1936. 

Sem dúvida, dentre as questões estruturais mais importantes para o avanço do país está a construção de 
uma escola pública, gratuita, universal e de qualidade. 

Por uma escola pública universal e de qualidade

O Curso Pré-Vestibular 
é um dos primeiros grandes marcos da Redes da Maré. No período de 1999 até 2021, 
foram 1.126 aprovações nas universidades públicas UERJ, UFRJ e UFF.

Uma organização inspiradora no eixo educação é a rEDES Da Maré, que atua em busca da garantia de direitos para 
os mais de 140 mil moradores das 16 favelas da Maré. 

A ação na área visa a driblar as dificuldades históricas de quem vive em favelas e periferias e ajudar a colocar essa 
população em pé de igualdade com quem sempre teve acesso à educação de qualidade. Confira:

A Redes da Maré também oferece o Curso preparatório para o Ensino Médio.
Desde a criação, foram mais de 270 aprovações em processos seletivos para  
a Escola Politécnica da Fiocruz, FAETEC, CEFET, IFRJ e Colégio Pedro II.

No eixo de educação, a Redes da Maré promove também  
o Lab de Robótica para crianças e adolescentes; 
cursos profissionalizantes na área de tecnologia e o programa  
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), dentre outros projetos.

A Redes da Maré desenvolve ainda  
o projeto “Toda Menina na Escola”, 
de busca ativa de meninas que não 
estejam estudando ou com baixa 
frequência escolar, em parceria  
com o Fundo Malala.

Dezembro 2022#BolEtiMPHi

https://www.redesdamare.org.br/
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#CUltUraPHi

O que significa democratização da cultura? Garan-
tir que o maior número de pessoas tenha acesso 
a espaços culturais? Não só isso. Democratizar é 
garantir a diversidade das pessoas que participam 
não apenas do consumo, mas também da produ-
ção cultural. 

Ao povo o que é do povo: sua cultura
Essa ideia, chamada de “democracia cultural”, é 
defendida por especialistas da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e pretende valorizar e apoi-
ar narrativas, práticas e vivências populares. Essa 
é uma das expectativas para o fortalecimento da 
cultura no próximo ano. 

loNa Na lUa 

Oficinas gratuitas de teatro,  
circo, música, dança, 
roteiro e desenho no município de Rio Bonito (RJ).

Atende 200 crianças e jovens, 
prioritariamente da rede pública de ensino, de 6 a 
18 anos de idade, no contraturno escolar.

Ao fim de cada ciclo de formação, 
os alunos utilizam os conhecimentos adquiridos 
para montar um espetáculo aberto à comunidade.

CirCo rEDoNDo

Oficinas gratuitas de circo, musicalização, 
dança e teatro de animação 
para crianças, jovens e adultos.

Atende cerca de 80 moradores 
de Ibicoara (BA) e seis comunidades rurais de 
seu entorno.

O acesso dos alunos é viabilizado através 
de parceria com a Prefeitura Municipal, 
que disponibiliza transporte gratuito até a lona do Circo.

Ao fim do ciclo de formações, 
os alunos também montam um espetáculo para a comunidade.

Com uma incrível 
capacidade de geração de 
renda, emprego, inclusão 

e desenvolvimento, as 
atividades do setor cultural 

representam 

2,7% do PIB 
brasileiro

6,2 milhões  
de postos de trabalho 

em todo país

Dentre tantos projetos inspiradores que atuam neste sentido, trazemos aqui dois, apoiados pelo Instituto Phi,  
que dialogam com as diferentes linguagens artísticas (teatro, dança, circo, artes visuais, música): loNa Na lUa  
E CirCo rEDoNDo.

Dezembro 2022#BolEtiMPHi

https://www.lonanalua.org.br/
https://circoredondo.com.br/
https://www.lonanalua.org.br/
https://circoredondo.com.br/


Talvez o maior desafio do país, o ponto de partida para o crescimento econômico seja a inclusão produtiva. 
Hoje, 38,7 milhões de pessoas (17,9% da população) vivem em lares sem qualquer renda do trabalho, nem 
mesmo o informal (Iesp/Uerj). 

Um programa totalmente inovador voltado para a inclusão produtiva de pessoas que estão na base da pirâmide,  
o (Re)Conquista é uma parceria do Instituto Phi com uma empresa privada, a StoNE, e outra organização 
social, o BaNCo Da ProviDêNCia. 

#iNClUSãoProDUtivaPHi

Formação humana, profissional e empreendedora para prosperar

O programa tem como estratégia a 
formação de ONGs que trabalham com 
capacitação profissional baseada na 

certificada Metodologia das  
3 Fases do Banco da Providência.

A capacitação do público  
é desenvolvida nestas 3 fases: 

O público do (Re)Conquista  
é majoritariamente feminino: 
estudos mostram que parte  
da renda de uma mulher é investida  
na educação dos filhos, no bem-estar 
da família e no auxílio à comunidade 
onde vivem, gerando um ciclo positivo 
de prosperidade local.

Mais de mil pessoas 
que vieram da extrema 
pobreza já foram beneficiadas 
por essa ação conjunta em 
menos de dois anos.

1) habilidades socioemocionais, cada vez 
mais exigidas pelo mercado de trabalho; 

2) educação profissional em 
segmentos como beleza, 
gastronomia e costura criativa e 

3) formação empreendedora.
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https://www.stone.com.br/
https://www.bancodaprovidencia.org.br/


#ENtrEviStaPHi

Enfrentamento 
ao racismo:
como a História  
explica o Brasil de hoje

Qualquer projeto ou articulação para um Brasil melhor, tema central deste 
Boletim Phi, exige o firme e real compromisso de enfrentamento ao racismo e 
fortalecimento da equidade racial. Conversamos com o jornalista Tiago Rogero, 
criador do Projeto Querino, podcast narrativo e série de reportagens na revista 
Piauí que aborda a contribuição da população negra na formação do Brasil e 
como a História explica o Brasil de hoje. Confira:

Como a História explica o Brasil de hoje e como 
ela impacta no desenvolvimento da democracia?

Esse é quase um bordão que usamos no projeto, porque 
a gente consegue achar explicação para boa parte dos 
problemas do Brasil com um olhar mais apurado, complexo 
e diverso sobre o passado. A versão oficial da História, 
branca, masculina e europeia, não dá conta de explicar por 
que o país tem mais de 30 milhões de pessoas passando 
fome, por que tem uma categoria majoritária da sociedade 
que é tratada até hoje como minoria. Os movimentos 
negros vêm contando versões mais completas da História 
e batendo na tecla de que, enquanto houver racismo, não 
haverá uma democracia de fato, em que todas as pessoas 
sejam partícipes da sociedade.

Sucesso nas plataformas de áudio, o podcast 
Projeto Querino ultrapassou 1 milhão de downloads. 
Como você avalia essa receptividade?

Eu confesso que fico surpreso. Não pela qualidade, porque 
ele foi feito com muito cuidado, foram 2 anos e 8 meses de 
muito trabalho para lançar, com uma equipe de mais de 40 
pessoas. Mas me surpreendeu porque o Brasil é um país 
racista e, embora as pessoas negras sejam mais da metade 
da população, reina no país a mais bem contada mentira de 
todas, que é o mito da democracia racial. Então, eu tinha 
receio de que mesmo pessoas negras não fossem ouvir por 
acreditar que fosse ‘mimimi’.

Desde que você criou o seu primeiro podcast 
com uma visão afrocentrada, o Negra voz, quais 
foram os pontos mais importantes que passaram 
a figurar na pauta racial?

Um elemento catalisador importante na pauta racial é 
o assassinato do George Floyd, em 2020. Mortes como a 
dele acontecem no Brasil mensalmente, semanalmente, e 
não geram esse tipo de comoção. A dele, por ter sido nos 
Estados Unidos, e também num contexto de pandemia, com 
a mobilização de muitos artistas americanos – e a gente 
aqui no Brasil consome muito essa cultura – ganhou grande 
atenção também da imprensa brasileira que, a partir daí, 
passa a dar atenção para esse tipo de morte.

o conteúdo do Projeto Querino tem sido usado 
nas salas de aula. Qual o papel das escolas para 
a desconstrução do racismo?

É vital, porque no Brasil o ambiente escolar é geralmente 
onde as crianças negras se percebem negras, por meio de 
uma experiência traumática. Por isso, é tão importante a 
aplicação da Lei 10.639, que obriga as escolas a ensinarem 
sobre história e cultura afro-brasileira. Mas não só a aplicação 
da lei, como também a capacitação dos professores, para 
que estejam preparados para lidar com situações de 
racismo na escola, e para que não sejam eles mesmos os 
perpetuadores do racismo.

Leia a entrevista completa no site do Instituto Phi

O nome do podcast 
é uma homenagem 
a Manuel Raimundo 

Querino, intelectual negro 
considerado o primeiro 

historiador da arte baiana.

com 
TIAGO ROGERO
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https://projetoquerino.com.br/
https://institutophi.org.br/enfrentamento-ao-racismo-como-a-historia-explica-o-brasil-de-hoje/
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Confira os destaques recentes 
do Instituto Phi na imprensa

#PHiNaMíDia

Combate à fome Festival internacional  
de inovação Social - FiiS 

apoio à 
formalização de 
projetos sociais

inclusão produtiva

Dia de Doar

Dezembro 2022#BolEtiMPHi

https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2022/11/saiba-como-fazer-doacoes-de-alimentos-para-melhorar-o-natal-de-quem-tem-fome-no-rio.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2022/10/festival-de-inovacao-social-chega-a-sao-paulo-nesta-semana.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-10/festival-em-sp-mistura-arte-e-educacao-para-falar-de-inovacao-social
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-sul/noticia/2022/11/ongs-cariocas-fazem-a-ponte-entre-pessoas-em-busca-de-trabalho-e-empresas.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=R_9vTBYpi8U
https://observatorio3setor.org.br/noticias/instituto-phi-oferece-formalizacao-gratuita-de-projetos-sociais/ 
https://observatorio3setor.org.br/noticias/instituto-phi-oferece-formalizacao-gratuita-de-projetos-sociais/ 
https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2022/11/veja-como-participar-do-dia-de-doar-nesta-terca-29.shtml
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2022/11/6530859-iluminado-pela-cor-laranja-cristo-redentor-participa-das-celebracoes-do-dia-de-doar.html
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#ParCEriaPHi

Um convite  
à esperança  
e à ação coletiva

a todos,  
boas festas e realizações em 2023.

Por meio de investimentos  
em abordagens alternativas e  

soluções inovadoras, participamos de alguns  
avanços marcantes em 2022. Mas, por mais  

progresso que seja feito, por mais conquistas  
que sejam celebradas, continuamos incansáveis  
em nossa busca por um mundo menos desigual  

e mais justo.

Ao iniciarmos um novo ano, damos as boas-vindas  
à esperança e convidamos todos para se juntarem a nós neste 

sentimento, mesmo quando a divisão e a discórdia ocupam  
o centro do palco. Vamos inspirar uns aos outros  
a trabalhar pelo coletivo para construir um futuro  

que beneficie cada um de nós.

Como otimistas impacientes que somos,  
nós, do Instituto Phi, estamos ansiosas  

e ansiosos pelo que vem  
a seguir. 
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