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Todos unidos 
para superar o 
coronavírus. 



Quem 
somos

Somos um movimento voluntário da sociedade 
civil do Rio de Janeiro que une pessoas e 
organizações não governamentais sérias e 
comprometidas com o nosso estado em prol  
de um mesmo objetivo: preservar vidas. 

Nosso propósito é unir pontas. Conectamos as 
pessoas que querem doar de maneira eficaz e 
segura àqueles que mais necessitam de apoio.



Quem 
somos

Estamos fortalecendo o combate ao 
coronavírus, apoiando profissionais que estão 
na linha de frente, na área de saúde, área de 
segurança pública, na área social e nas 
comunidades vulneráveis.

Ação



Nossa forma  
de atuação

INTERLOCUÇÃO 
COM O GOVERNO

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS

IMPLEMENTAÇÃO

Acompanhamos de perto as iniciativas
do Governo do Estado e da prefeitura, 
trabalhando de forma integrada e em
sintonia com as necessidades mais 
urgentes. 

Temos múltiplas formas de captação 
de recursos para pequenos, médios 
ou grandes doadores.

Trabalhamos de forma ética e 
transparente, dando total visibilidade 
sobre a aplicação dos recursos. 

Somos extremamente 
comprometidos com governança.

Nos responsabilizamos pela pesquisa 
técnica e financeira para aquisição de 
itens, realização de obras necessárias  
e entrega de doações aos que 
necessitam de apoio, fazendo toda a 
logística e controle e, no final do 
processo, prestando contas e 
apresentando os resultados finais.

Envolvimento de ponta a ponta, com as 
melhores práticas de gestão e governança.



Atuamos em 
duas frentes 

Saúde
Frente

Comunidades
Frente



Ativação de  
leitos de UTI

Equipamentos de 
proteção individual

O maior problema da Covid-19 é matemático: se 
não reduzirmos a curva do contágio através de um 
severo isolamento social, vamos estrangular o 
sistema de saúde com mais pacientes do que os 
leitos atuais suportam. Se isso acontecer, os 
médicos vão ter que escolher quem salvar e quem 
deixar morrer, como já ocorreu em outros países.

POR QUE É NECESSÁRIO?

NECESSIDADES IMEDIATAS

Ativação de mais 250 leitos na rede 
do município e 320 leitos da rede 
estadual. 

Se não protegermos os 
heróis da linha de frente, das áreas 
de saúde, segurança pública e social, 
começaremos a perdê-los para a 
doença ou para o medo de 
contaminar seus familiares mais 
vulneráveis.

POR QUE É NECESSÁRIO?

NECESSIDADES IMEDIATAS
Itens como máscaras N95, máscaras 
cirúrgicas, aventais, face shields, 
luvas, toucas, álcool gel 70% e 
máscaras de tecido.

Saúde
Frente FOCO ATUAÇÃO:

Evitar um colapso no 
sistema de saúde



Saúde
Frente

NOSSOS NÚMEROS

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
DO FUNDÃO
Reativação de 

60 leitos de UTI e  
110 leitos enfermaria

Antes Depois 

AQUISIÇÃO E REFORMA 
DE EQUIPAMENTOS

ADEQUAÇÕES 
FÍSICAS

INVESTIMENTO 
FINANCEIRO PARA 
APOIAR 
CONTRATAÇÕES

FRENTES DE ATUAÇÃO NO HU

PARCERIA COM O

MODELO DE ATUAÇÃO

200 leitos totais,  
sendo 100 de UTI

HOSPITAL DE 
CAMPANHA DO 
PARQUE DOS ATLETAS



Saúde
Frente

NOSSOS NÚMEROS

121.715
176.640
391.126

14.550
Máscara N95

Máscara cirúrgica
Avental

Faceshield

Touca
Máscara de tecido

Luva de latex
Álcool gel 707.756 L

7.200
29.600

34.650

Sapatilha1.993

833.502 itens distribuídos
DISTRIBUIÇÃO DE EPIS

Álcool líquido 500 L

25 instituições atendidas

! HU (UFRJ)  

! H. Municipal Ronaldo Gazolla 

! H  Municipal Souza Aguiar 

! H. Federal Cardoso Fontes 

! H. Federal da Lagoa 

! H. Federal de Bonsucesso 

! H. Federal de Ipanema 

! H. Federal do Andaraí 

! H. Federal Servidores do Estado 

! Instituto Nacional do Câncer - INCA 

! Instituto Nacional de Cardiologia - INC 

! Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO 

! Hospital da  Polícia Civil 

! Hospital da  Polícia Militar 

! Hospitais dos Bombeiros 

! Outros

http://www.hucff.ufrj.br/


Comunidades
Frente

O Brasil tem que enfrentar a realidade da epidemia nas comunidades 
e favelas. Além da rápida contaminação do vírus em moradias 
aglomeradas, muitos trabalhadores autônomos que ganham em um 
dia o dinheiro suficiente para comer no seguinte já estão passando 
fome, desesperados. O governo não consegue dar conta destas 
demandas no atual cenário, portanto estamos trabalhando 
diariamente na distribuição de cestas de alimentação e produtos 
básicos de higiene, fundamentais para a diminuição da 
contaminação. Nestes locais atualmente tudo está em falta, inclusive 
água. Considerando que as demandas são variadas e surgem a cada 
dia, vamos buscar supri-las.

POR QUE É NECESSÁRIO?

NECESSIDADES IMEDIATAS
Cestas de alimentação, itens de higiene e 
limpeza, importantes para a contenção da 
disseminação do vírus.



Comunidades
Frente

O Instituto Phi recebe as 
doações financeiras

Banco da Providência realiza a 
compra e providencia o 
transporte para as comunidades

O Instituto Ekloos articula o 
recebimento e a distribuição 
através de organizações locais

178 COMUNIDADES



Comunidades
Frente

Entregas já 
realizadas
Entregas do dia 24 a 15/05 

2.126 
toneladas

165.482 178

de alimentos 
doados

de materiais de 
limpeza e higiene 

famílias 
beneficiadas

comunidades 
atendidas

675.141 
litros

NOSSOS NÚMEROS



Total 
arrecadado

Saúde
Frente

Comunidades
Frente

arrecadados em doações.
R$ 44,8 milhões
Mais de

Arrecadação: 
R$15.352.217,34

Arrecadação: 
R$29.539.662,23

Números do dia 05/06. Atualização mais recente.



INDETERMINADA DETERMINADA
O União Rio, através do seu Conselho 
Consultivo, define para onde a verba será mais 

necessária, conforme a demanda urgente do 

momento, seguindo algumas premissas: 
! A escolha é feita por pessoas técnicas e com 

ampla expertise na área de atuação; 
! Dados são usados para suportar as escolhas; 
! Atendendo às demandas do governo, 

prefeitura e comunidades onde atuamos.

Doação Existem três modelos de doação.

O doador define para uma ou mais frentes 
de atuação: 

! Saúde: ativação de leitos de UTI e 

equipamentos de proteção individual. 

! Suporte a comunidades: distribuição de 

alimentos e itens de limpeza para 
comunidades.

DOAÇÃO  
FINANCEIRA

DOAÇÃO DE  
PRODUTOS

Doação de produtos essenciais,  
como itens de higiene, limpeza, 
alimentos.



Faça a sua 
doação

Instituto PHI Philantropia Inteligente 
Banco Itaú  (341) 
Agência: 0726 
Conta-corrente: 07246-5 
CNPJ: 19.570.828/0002-94 

Os comprovantes podem ser enviados 
para: financeiro@institutophi.org.br

Instituto da Criança 
Banco Bradesco (237) 
Agência: 0551 
Conta-corrente: 0014411-8 
CNPJ: 02.744.697/0001-30 

Os comprovantes podem ser enviados para: 
financeiro@institutodacrianca.org.br

Indeterminado ou 
determinado: saúde 

Determinado: 
suporte a comunidades Cartão de crédito, 

débito ou boleto.

www.movimentouniaorio.org

DEPÓSITO 
BANCÁRIO

PELO SITE DO 
MOVIMENTO

DOAÇÕES EM 
PRODUTOS
Entre em contato pelo e-mail 
movimentouniaorio@gmail.com para que 
possamos encaminhar as doações

mailto:financeiro@institutophi.org.br
mailto:financeiro@institutodacrianca.org.br


Algumas empresas que já 
se uniram ao movimento



O Instituto da Criança é uma solução para promover o 
desenvolvimento humano. Por meio do investimento 
social privado e da gestão de projetos, a organização 
inspira a prática da solidariedade. Com 26 anos de 
história, o Instituto funciona como uma via de 
aproximação entre pessoas físicas e jurídicas que têm 
condições e vontade de contribuir, contudo não sabem 
como fazer este investimento chegar a quem 
realmente precisa.

É uma organização social sem fins lucrativos que há 59 anos trabalha 
para contribuir na redução da desigualdade social e colaborar para a 
defesa dos direitos de jovens, adultos e famílias.

O Instituto Phi trabalha para ampliar a cultura da filantropia no Brasil, 
assessorando indivíduos e empresas a fazerem doações de maneira 
estratégica, de modo que se atinja, de um lado, maior impacto social 
e, do outro, mais satisfação pessoal.

O Instituto Ekloos tem como missão contribuir para a redução da 
desigualdade social no Brasil. Atua neste sentindo através do 
fortalecimento de organizações sem fins lucrativos e negócios sociais, 
ajudando-os a aperfeiçoar os seus processos de gestão e aumentando 
o seu impacto social. Hoje a Ekloos é a maior aceleradora do Brasil, já 
tendo trabalhado com mentorias e capacitações gratuitas para mais de 
600 iniciativas de impacto social.

É um think and do tank independente dedicado à integração das 
agendas de segurança, clima e desenvolvimento.

O Instituto Desiderata é uma OSCIP, fundada há mais de 
16 anos no Rio de Janeiro, que sonha em ver crianças e 
adolescentes brasileiros entre os mais saudáveis do 
mundo. Eleita uma das 100 melhores ONGs do Brasil pelo 
Instituto Doar, constrói uma história inovadora com 
gestores públicos e organizações buscando soluções que 
garantam prevenção, diagnóstico e cuidado tempestivos 
para a saúde infantojuvenil.

É uma organização sem fins lucrativos, independente e apartidária, 
com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo. Nosso único 
objetivo é contribuir para o aprimoramento das políticas públicas do 
setor de saúde no Brasil.

A United Way, fundada há mais de 130 anos nos EUA, é a maior organização 
de filantropia do mundo. Está presente em mais de 41 países e mobiliza 
anualmente 2.9 milhões de Voluntários, 9.6 milhões de Investidores Sociais 
(doadores individuais) e US$5.3 bilhões em prol das comunidades carentes 
nas áreas da educação, saúde e geração de renda, impactando a vida de 50 
milhões de pessoas.

ACESSE O NOSSO SITE E CONHEÇA TODAS AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

Gestão Apoio

Quem faz parte  
do movimento



Paulo 
Moll

Marcella 
Coelho

Walter Sá  
Cavalcante

Pedro 
Werneck

Rodolfo 
Medina

Romeu 
Domingues 

Roberta 
Costa 
Marques

Mario  
Chady

Luiza 
Serpa

Paula 
Bezerra  
de Mello

Michele  
dos 
Ramos 

Luciano 
Huck

Roberto  
Marinho 
Neto

Wolff  
Klabin

Preto  
Zezé

Lindalia 
Junqueira

Luiza  
Rudge

Murilo 
Farah

Maria 
Antonia 
Lemos 

Miguel 
Lago

Melina 
Risso

Tiago 
Gomes

Matheus 
Silva

Rodrigo  
Felha

Thaiz  
Nascimento

Rafaela  
Villela

Raull  
Santiago

Rene  
Silva

Samuel  
Rocco

Mario 
Campos

Pedro 
Batista

Ronaldo 
Lemos

Edu 
Padua

Florencia 
Robalinho

Jomar 
Júnior

Carlos  
Werneck

Antonia 
Leite 
Barbosa 

Andreas 
Mirow

Andrea
Gomides

Daniella 
Raimundo

Duda 
Magalhães

Ilona  
Szabó 

Clarice  
Linhares

Gustavo 
Nascimento

Henrique 
Cordeiro  
Guerra

Angela 
Gouvea 
Vieira

Daniella  
Sarahyba

João  
Luiz 
Costa

Bernardo  
Klabin

Hugo  
Oliveira

Caroline  
Pacheco

Guilherme  
Oliveira

Joaquim 
Monteiro

Giovanna 
Franklin

Bel 
Motta

Ana 
Deccache

Quem faz parte  
do movimento

Algumas  
pessoas



Nossos 
contatos
financeiro@institutodacrianca.org.br

financeiro@institutophi.org.br

movimentouniaorio@gmail.com




