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QUEM SOMOS

O Instituto Livre Ser é uma organização privada da sociedade civil sem fins 
lucrativos, comprometida com a transformação social. Colabora com a so-
ciedade através da execução de projetos sócio-humanitários, eventos e 
atividades culturais, promovendo o resgate da dignidade humana e defesa 
dos direitos sociais. 

O Instituto Livre Ser é 100% mantido por doações advindas de pessoas físicas 
que se identificam e apoiam a causa, bem como por recursos oriundos da pro-
dução musical do Livres: venda de CDs e DVDs, ministrações, realização de 
conferências, participação em festivais e apresentações da banda.

Fundado em 2006 na cidade de São Paulo por Juliano Son, o trabalho alcança 
milhares de pessoas no Brasil.
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Ser um agente efetivo 
para o alcance de uma 

sociedade transformada, 
livre de injustiças, onde 

todos desfrutam de uma 
vida digna.

Promover ações, programas 
e projetos que cooperem com 

melhorias sustentáveis nas condições 
de vida de pessoas e comunidades em 

situação de risco e baixos níveis de 
condições socioeconômicas. 

• Amor e Respeito ao próximo
• Engajamento e Solidariedade
• Integridade e transparência
• Excelência e foco nos Resultados
• Compromisso

Visão

Missão

Nossos Valores
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CARTA DO PRESIDENTE

Certamente, esses 10 anos foram marcados pela intensidade.  E em 
todas as coisas, em todas as circunstâncias, somos gratos.

 
Quando falamos em investir na vida de crianças e adolescentes 

vítimas de situações de alta complexidade, proporcionando-lhes o 
direito ao exercício da cidadania, estamos falando em transformar seus 
contextos de vida, transformar o futuro que lhes foi tirado, apresentando-
lhes condições de crerem em uma sociedade justa, em que a dignidade 
humana é possível para todos.

O Instituto Livre Ser vem trabalhando incessantemente para 
oferecer acolhimento a crianças e adolescentes, que necessitam crescer 
com saúde, educação, proteção e ter o seu pleno desenvolvimento 
assegurado.

 
Apesar da melhoria de indicadores relativos às condições de   abuso 

e violência de crianças e adolescentes - redução média de 40% no Brasil 
nas estradas do Piauí, entre 2011 e 2014, constatou-se aumento de 
120%. Estamos longe de atingir uma situação digna para todas elas, mas 
temos buscado soluções e investido o que está ao nosso alcance para 
sermos agentes de transformação dessa realidade, com a qual não nos 
conformamos.

 
Esse inconformismo fez com que eu e a minha família nos mudássemos 

para o Piauí e, uma vez em solo nordestino, nos aprofundamos no 
conhecimento da condição alarmante de carência da região. Carência de 
água, de afeto, de cuidado, de amor... Contudo, quando olho para um 
dos frutos do nosso trabalho: a água captada e tratada pelos sistemas de 
dessalinização instalados e doados que beneficiam milhares de pessoas 
no  sertão, me sinto grato.

Grato a Deus pelo privilégio de poder fazer parte desse projeto tão 
lindo e digno da Compaixão. Vejo a água barrenta, contaminada e salobra 
sendo transformada em água limpa, potável, saudável, propiciando outro 
status de vida para crianças, adultos e idosos.

Alegria. Entusiasmo. Isso é o que posso dizer quando me recordo 
da multidão de voluntários reunidos no Impacto Sertão Livre, investindo 
seu tempo, seus recursos, suas vidas para que outros tenham esperança; 
para que outros sejam alcançados e atendidos em suas necessidades, 
sejam elas físicas, emocionais ou espirituais.

Todos os dados revelam que existem inúmeros desafios e superá-
los não é tarefa para uma única organização, mas para um conjunto, 
para uma rede de relações formada por todos os setores da sociedade, 
trabalhando unidos pelo mesmo propósito.
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Este relatório pretende mostrar, por meio dos resultados de nossos 
projetos, que existem soluções que transformam o cotidiano desfavorável 
em que muitas crianças, adolescentes e cidadãos se encontram.

Dedicamos este trabalho a Deus, razão de nossa existência, aos 
nossos parceiros e apoiadores, e aos que nunca deixam de cantar que 
Vai Valer a Pena contribuir para um Brasil mais justo, solidário e cheio do 
amor de Deus.

Encarne o amor! Tornar o sonho de um mundo melhor em realidade 
só é possível com você.

Deus te abençoe!
Juliano Son

Deus te abençoe!
Juliano Son
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Nossos
2015em

resultados

4.448
FAMÍLIAS

20.159
PESSOAS

12.410
HORAS

1.723
CRIANÇAS

1.962
ATENDIMENTOS

5.760.000
LITROS

2.462

40 Cidades/
comunidades bene�ciadas.

impactadas diretamente pelos 
projetos do Instituto.

atendimento à crianças em 
situação de vulnerabilidade.

alcançadas nas ações de 
fortalecimento de vínculos e 

engajamento cultural.

pela equipe de pro�ssionais 
da saúde

de água potável para ingestão 
e preparo de alimentos 

coletados pelos sistemas.

investidores e 
parceiros Sociais.
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ORIGEM DE TUDO
Em 2005, sensibilizado com a realidade do tráfico e exploração sexual 

infantil, Juliano Son se dispôs a gravar um CD com o propósito de promover e 
apoiar financeiramente projetos e ações que resgatam crianças desse sistema 
de violência e injustiça. Foi assim que nasceu o projeto musical de Juliano Son, 
hoje líder e vocalista da banda Livres.

No ano seguinte, Son convidou outros atores da sociedade civil que 
compartilhavam da mesma preocupação e juntos fundaram o Instituto Livre 
Ser. Seu primeiro projeto - Casa de Acolhimento Livre Ser - tem como principal 
objetivo o atendimento e assistência social integral a crianças e adolescentes. 
Recebeu suas primeiras crianças em março de 2008.

Ao longo dos anos, por meio das canções, mensagens e ações, Juliano Son 
foi assumindo o papel de promover em meio ao seu público o engajamento às 
causas sociais. Como característica de apresentação nos palcos, Son defende 
o compromisso que o ser humano deve ter com o seu próximo, entendendo 
isso como a “verdadeira expressão do amor de Deus”.

Atualmente, o Livres tem seis CDs gravados: Livres Para Adorar (2005), A 
Mensagem (2006), Pra Que Outros Possam Viver (2009), Mais Um Dia (2011), 
Mais Um Dia – Ao Vivo (2013) e Só Em Jesus (2015); além de dois DVDs musicais 
gravados ao vivo: Pra Que Outros Possam Viver (2010) e Mais Um Dia (2013).

Com o propósito de expandir o projeto da Casa de Acolhimento Livre Ser 
para o nordeste, Son mudou-se em janeiro de 2013 para Teresina, capital do 
estado do Piauí, a fim de estabelecer um centro de acolhimento para atender a 
crianças e adolescentes em regime integral. 

Ainda em 2013, ao se deparar de perto com a realidade de municípios e 
vilarejos do interior do Piauí, o Instituto Livre Ser se viu engajado também com 
o Projeto Mais Água, que atende a necessidade de água potável no semiárido 
do nordeste brasileiro, e com a realização do Projeto Impacto Sertão Livre, a 
partir de 2014.
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CONHEÇA NOSSA
CAMINHADA

Fundação do Instituto Livre Ser

Lançamento do CD “A Mensagem”

Lançamento do CD “Livres para 
Adorar”

Casa de Acolhimento Livre Ser 
- São Paulo/SP

2005

2006

2008

2009

2010

20113ª  Conferência Livres – São Paulo 

Lançamento do CD “Mais Um Dia”

1ª   Conferência Livres – São Paulo 

Lançamento do CD “Pra 
Que Outros Possam Viver”

2ª  Conferência Livres – São Paulo

Lançamento do DVD “Pra Que 
Outros Possam Viver”
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Entenda a relação entre o Livres e 
o Instituto Livre Ser

Juliano Son

Presidente
Vocalista e líder
da banda Livres

Movimento que sustenta
os projetos sociais
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“Combatendo a sede 
do sertão nordestino” 

O Projeto Mais Água tem como principal objetivo viabilizar soluções 
hídricas em municípios e comunidades rurais do polígono das secas, região do 
sertão que mais sofre com os longos períodos de estiagem, onde a população 
não tem acesso à água potável. 

Fundamental para a vida, uma grande carência da população do sertão 
nordestino é a água para consumo. Com a seca, o acesso à água potável 
fica comprometido, obrigando moradores de centenas de comunidades e 
municípios a sobreviverem a partir do consumo de água salobra, barrenta, 
carregada de coliformes fecais e outras substâncias, retirada de poços, 
açudes e barragens que ainda não secaram por completo. Sem tratamento 
algum, o consumo dessa água coloca em risco a saúde e a vida de milhares 
de crianças e adultos.

O que muitos não sabem sobre a água em regiões semiáridas é que, 
além de escassa, ela é salobra (salgada). A falta de chuva e o solo cristalino 
do sertão resultam em salinização dos lençóis freáticos, tornando a água 
subterrânea maléfica para o consumo. Inúmeros são os poços artesianos 
inutilizados devido à quantidade de sais da água e, em algumas regiões, há 
relatos sobre a água dos poços ser tão salgada quanto a água do mar.

No combate à falta de água no sertão, temos explorado alternativas 
como a compra de água de caminhões pipa, instalações de cisternas, 
construção de açudes e, uma solução encontrada, relacionada ao custo/
benefício e efetividade, tem sido a instalação de sistemas de dessalinização 
junto aos poços de água salobra.

Esse sistema é capaz de filtrar os sais da água e, com apenas um 
equipamento, é possível fornecer água potável a milhares de pessoas por um 
maior período de tempo. Essa solução não depende de chuvas na região 
árida, sendo capaz de fornecer água de forma contínua. 

Hoje, a mobilização de pessoas promovida pelo Projeto Mais Água, somada às 
doações financeiras de parceiros em todo o Brasil para a viabilização de soluções de 
combate à falta de água, tem possibilitado melhorarmos exponencialmente a vida 
dessas comunidades sertanejas, amenizando o sofrimento, diminuindo os índices 
de mortalidade infantil, de contaminação/envenenamento por água não tratada, 
de miséria e abandono.
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 Foram adquiridos e instalados 07 dessalinizadores que estão em:

 Betânia do Piauí/PI (2 unidades);  
 Acauã/PI (1 unidade); 

 Capitão Gervásio Oliveira/PI  (2 unidades); 
 Campo Alegre do Fidalgo/PI (1 unidade); 

 Queterianópolis/CE (1 unidade). 

SÃO OBJETIVOS GERAIS 
DO PROJETO MAIS ÁGUA:

Viabilizar o acesso à água potável 
no sertão nordestino;

Incentivar a sustentabilidade e a 
geração de renda.

Executar e acompanhar 
programas e projetos, que 
visem assegurar as condições 
existenciais mínimas para uma vida 
saudável;

Promover ações de sensibilização 
quanto ao consumo saudável e 
sustentável da água;

Pesquisar e implantar a melhor 
alternativa que atenda a 
necessidade de consumo de água 
das comunidades bene�ciadas;
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2013

2014

2015

Betânia do Piauí - maio

Capitão  Gervásio - outubro

Quiterianópolis - julho

Cacimba da Areia - julho

Campo Alegre do Fidalgo  - julho

Acauã - Povoado Tanque de 
Cima - janeiro 

Mulungu - Betânia do Piauí  - maio

INSTALAÇÃO DOS 
DESSALINIZADORES

5.475  PESSOAS 5.760.000  LITROS
DE ÁGUA POTÁVEL 

bene�ciadas por este 
projeto.

coletados para ingestão 
e preparo de alimentos.
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2013

2014

2015

2016

Betânia do Piauí - maio

Capitão  Gervásio - outubro

Quiterianópolis - julho

Cacimba da Areia - julho

Campo Alegre do Fidalgo  - julho

Batemaré - Paulistana - março

São Francisco de Assis do Piauí 
- abril

Betânia do Piauí

Acauã - Povoado Tanque de 
Cima - janeiro 

Mulungu - Betânia do Piauí  - maio

INSTALAÇÃO DOS 
DESSALINIZADORES
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Entenda como 
funciona o sistema 
de dessalinização

POÇO

CAIXA D`ÁGUA

REJEITO

ÁGUA POTÁVEL

DESSALINIZADOR

 Os dessalinizadores utilizam uma tecnologia chamada Osmose Reversa, considerada a mais eficaz para 
tratar a água salobra e torná-la potável. A osmose reversa utiliza membranas sintéticas semipermeáveis que per-
mitem realizar uma espécie de filtragem. Bombas de alta pressão forçam a água salgada (salobra) através das 
membranas. Com isso, é feita a separação entre a água concentrada de sais e a água potável. Após passar pelo 
dessalinizador a água se torna potável, própria para consumo humano.
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No ano de 2008, teve início o Projeto Livre Ser, que presta à sociedade o 
serviço de acolhimento a crianças e adolescentes vítimas de situações de alto risco 
e vulnerabilidade social. O projeto de acolhimento realizado pelo Instituto Livre 
Ser é um projeto cuja denominação oficial é Serviço de Acolhimento Institucional de 
Crianças e Adolescentes (SAICA), um serviço de proteção especial de alta complexidade.

O projeto tem uma equipe contratada de profissionais qualificados e 
capacitados, com uma estrutura de funcionamento integral e investimentos robustos. 
Atuamos junto aos órgãos competentes quando há alguma violação dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, vítimas de negligência, abandono, maus tratos, 
exploração, abusos e todo tipo de violência. 

Em conformidade com as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
marco legal e regulatório dos direitos humanos das crianças e adolescentes, 
nossos acolhidos frequentam escolas, recebem reforço escolar, participam de  
atividades de engajamento cultural e atividades externas de lazer, além de terem 
acompanhamento a consultas e exames médicos e odontológicos, segundo as 
necessidades de cada uma, inclusive psicológica e psiquiátrica.

O trabalho de alta complexidade também tem como propósito a reinserção 
das crianças e adolescentes em suas famílias de origem. Na impossibilidade, o 
projeto atua junto à autoridade judiciária na busca por uma família substituta ou 
adotiva. Quando as chances de reinserção se esgotam, os adolescentes que 
permanecem na casa até sua maioridade são preparados para o desacolhimento, 
treinados para o mercado de trabalho, a fim de serem reinseridos na sociedade. 

O cenário de carência desse tipo de projeto no nordeste, conduziu-nos a 
ampliar o acolhimento, inicialmente em São Paulo, para Teresina, no estado do 
Piauí. O Instituto adquiriu um terreno de 38 mil m² na capital piauiense, onde está 
construída nossa Casa de Acolhimento.
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SÃO OBJETIVOS 
GERAIS DO PROJETO:

Das  crianças voltam  às famílias

São adotadas   por novas famílias

Saem na maioridade  reintegrados  à sociedade

10%

20%

70%

O investimento mensal em Casas de Acolhimento Especializadas de 
Alta Complexidade chega a ser 

15 vezes  maior do que em Abrigos  Convencionais

Acolher em caráter provisório e 
excepcional crianças e adolescentes 
em situação de risco e vulnerabilidade, 
proporcionando-lhes proteção;

Proporcionar moradia, alimentação, 
e assegurar os direitos à saúde e 
educação;

Realizar  acompanhamento   sociofamiliar;

Promover a participação da criança e 
do adolescente na vida comunitária, por 
meio de  atividades culturais, esportivas 
e de lazer.



2020

Nossa Casa de Acolhimento, localizada na cidade de Teresina, 
contribui para a sociedade piauiense acolhendo, cuidando e resgatan-
do vidas em abrangência estadual.

12.410
HORAS

6.851
ATIVIDADES

205
ARTICULAÇÕES

+20 TREINAMENTOS E 
CAPACITAÇÕES

104
PESSOAS

de atendimento 
à crianças de alto risco 

e complexidade.

desenvolvidas junto às 
crianças e adolescentes  

acolhidos.

junto aos órgãos 
competentes em defesa 
dos direitos  da criança, 

do adolescente 
e da família.

para equipe atuante nos 
atendimentos do projeto. 

beneficiadas diretamente 
pela ação do 

 Livre Ser. 

RESULTADOS
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“Impactando o sertão através do amor”

O Impacto Sertão Livre é uma mobilização de voluntários em prol de 
comunidades sertanejas do polígono da seca, com o apoio de organizações 
parceiras que atuam na região. Os eventos ocorrem nos meses de janeiro e 
julho, duram 10 dias e reúnem centenas de pessoas de todo o Brasil.

A estiagem ao longo dos anos tem castigado a população, que vive em 
situação de extrema pobreza, risco e descaso. Além disso, o sofrimento do povo 
é traduzido nos altos índices de depressão, solidão, alcoolismo, prostituição e 
abusos. 

Cada cidade tem, em média, 5.000 habitantes e recebe em torno de 300 
voluntários, que realizam:

- visitas nas casas;
- atividades recreativas com crianças;
- organizam apresentações culturais;
- distribuem cestas básicas e roupas;
- constroem espaços multiuso que são doados para atender às 

necessidades dos moradores locais.
Fazem parte do grupo de voluntários, profissionais especializados das 

áreas de saúde, que realizam atendimentos médicos e odontológicos, inclusive 
nos vilarejos mais distantes que não recebem assistência da secretaria de 
saúde local.

O Impacto Sertão Livre teve início em 2014 e até 2015, três cidades foram 
beneficiadas:

 Betânia do Piauí – 2 vezes;
 Capitão Gervásio Oliveira – 2 vezes;

 Acauã;

Em  5 edições o Impacto reuniu cerca de 1.600 parceiros sociais oriundos de 
diversas regiões do Brasil, doação de cestas básicas, construção de 07 espaços 
multiuso ao todo, destinados às celebrações da igreja e desenvolvimento de 
atividades que beneficiam os moradores locais. 

Foram realizadas atividades diárias com uma média de 150 crianças e 
adolescentes por dia nas localidades.



22

2014

2015

 Betânia do Piauí 

 Capitão  Gervásio 

Acauã  

Betânia do Piauí 

Queimada Nova

5. 795 CASAS

18.500 PESSOAS

1.600 PARCEIROS
SOCIAIS

6. 918   ATENDIMENTOS

Foram visitadas para 
gerar vínculos e auxílio 
social.  

Foram impactadas.

Realizados pela equipe 
de saúde bem como 
realização de exames.

RESULTADOS DO IMPACTO
SERTÃO LIVRE

EDIÇÕES DO IMPACTO
SERTÃO LIVRE
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2014

2015

 Betânia do Piauí 

 Capitão  Gervásio 

Acauã 

Betânia do Piauí 

Queimada Nova

5. 795 CASAS

18.500 PESSOAS

2. 400 PARCEIROS
SOCIAIS

6. 918   ATENDIMENTOS

Foram visitadas para 
gerar vínculos e auxílio 
social. 

Foram impactadas.

Realizados pela equipe 
de saúde bem como 
realização de exames.
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O Instituto Livre Ser criou o Vai Valer a Pena, movimento que contribui 
para o fortalecimento, fomento e manutenção dos seus projetos, por meio de 
parceiros sociais. 

Para resgatar crianças em situação de risco, para dar água segura e 
potável a quem tem sede e transformar uma das regiões mais inóspitas do nos-
so Brasil, o Vai Valer a Pena é uma plataforma que viabiliza a inclusão de vol-
untários e doadores nas ações do Instituto. Além de contribuições financeiras, 
os parceiros podem se disponibilizar como voluntários ativos nos projetos. 

Este movimento é endossado por diversos atores sociais, igrejas, em-
presas e outras organizações sociais. Acreditamos que a transformação tão 
necessária acontece quando trabalhamos juntos. 

2.462 
Investidores e parceiros sociais

23
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INVESTIMENTO SOCIAL

MARKETING RELACIONADO À CAUSA

BANDA LIVRES

VOCÊ + LIVRE SER

LIVRE SER CORPORATIVO

Investimento direto nos Projetos do Instituto Livre Ser 
para contribuição no cumprimento de sua missão de 
promover a melhoria da qualidade de vida de crianças, 
adolescentes e adultos no sertão nordestino.

A empresa pode doar parte da renda arrecadada 
a partir da venda de seus produtos ou serviços, 
agregando valor social à sua marca e fidelizando 
clientes, funcionários e colaboradores em prol do 
Instituto Livre Ser.

Licenciamento dos produtos:  Camisas, CDs, DVDs.

Investimento direto nas apresentações musicais do 
Livres, gravação de CD e DVD, produção e realização de 
conferências, contratação para shows.

Doações via Lei de Incentivo Fiscal.

Contribuição direta para os projetos do Instituto através 
de doações mensais.

Aquisição dos produtos: CDs, DVDs e camisetas.

Doação de até 6% do Imposto de Renda a pagar ou a 
restituir (Lei de Incentivo Fiscal).

Dedução de até 2% do lucro operacional.

Financiamento de Projetos específicos.

JUNTOS, PODEMOS MELHORAR 
A QUALIDADE DE VIDA NO SERTÃO NORDESTINO.

Faça parte:
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FINANCEIRO

Nossos dias são desafiadores e, nestes tempos, temos a necessidade de nos 
aprofundar mais nas diversas possibilidades existentes antes de tomar decisões. 
Contudo, o momento do nosso país nos exige definições rápidas, para que não per-
camos oportunidades. 

É preciso garantir que toda a equipe esteja em sintonia. Precisamos continu-
amente fazer mais com menos. E isso acontece não somente como decorrência da 
crise, mas como parte da cultura do Terceiro Setor, a fim de tornar as organizações 
melhores e mais eficazes no cumprimento de seus propósitos. 

Sem abrir mão do que nossa consciência moral determina como correto, o exer-
cício do cristianismo, da empatia e a busca pelo bem comum são fortes alicerces para 
mantermos a linha ética e o dever cívico. Temos em mente nossa responsabilidade e a 
congruência com nossos valores e nossa missão. 

Em que se pese a nossa humanidade e incursão em erros, nos debruçamos na 
tentativa de acertar e fazer o melhor. Mesmo em um cenário adverso na economia do 
Brasil, mantivemos nosso trabalho graças à mobilização e amor de todos para com 
esta causa. Internamente, fizemos nosso dever de casa, que nos impôs a necessidade 
de desenhar novas estratégias e métodos de gestão para manter o Instituto fortaleci-
do em sua missão.

E lhes garanto que não fizemos pouco. Uma estratégia que gostaria de destacar 
foi o lançamento do movimento Vai Valer a Pena, que diretamente reúne 1.600 asso-
ciados cadastrados e 2.462 parceiros sociais ao todo.

Alcançamos a marca de 2.315 famílias beneficiadas com o investimento de 600 
mil reais no Projeto Mais Água até 2015. Investimos na primeira etapa do Livre Ser 
mais de meio milhão de reais na construção da nossa Casa de Acolhimento. Também 
foram construídas 07 edificações, entre casas e espaços multiuso, que beneficiam as 
comunidades alcançadas pelo trabalho do Impacto Sertão Livre.

Temos investido no treinamento e qualificação de nossa equipe, bem como na 
formação de missionários para o sertão – homens e mulheres que se dedicam à causa 
de cuidar de pessoas, que dão sua vida em dedicação ao bem do próximo.

Creio que o processo de melhoria será sentido gradualmente em nossas ações 
enquanto indivíduos e como parte de um coletivo que se empenha em fazer  diferença.

Permanecemos firmes e focados no nosso propósito maior de contribuir para a 
promoção da melhoria das condições de vida dos menos favorecidos através do su-
primento de necessidades físicas, emocionais e espirituais básicas.

Clever Murilo Pires
CFO Instituto Livre Ser

Clever Murilo Pires



26

FINANCEIRO

As demonstrações �nanceiras que se seguem visam fornecer transparência na men -
suração de todos os resultados e operações e con�abilidade quanto à gestão de todo 
recurso doado e investido nos projetos do Instituto Livre Ser. Entendemos que a gestão 
�nanceira constitui-se em um processo administrativo importante para melhorar o geren -
ciamento dos recursos dos quais dispomos.

A nossa receita total foi de R$ 1.449.414,00. 
Todo esse montante foi composto por doações indi -
viduais de pessoas físicas de todo o Brasil, apoio de 
igrejas e do Vai Valer a Pena para aplicação na gestão 
dos projetos Casa de Acolhimento Livre Ser, Mais 
Água e Impacto Sertão Livre.

Os anos de 2013 e 2014 apresentam melhores 
resultados de receita em virtude de maior volume de 
contribuições por parte dos parceiros e investidores 
sociais, como também, da realização da Conferência 
Livres, evento que reúne milhares de participantes em 
um período de 3 dias com intensa programação de 
atividades, e o resultado é todo revertido ao Instituto 
Livre Ser.

Observamos uma redução nas contribuições no 
ano de 2015, re�exo já da crise político econômica no 
Brasil.

2013 2015

R$ 1.745.276

R$ 2.611.738

2014

Receitas 
em 

2015

R$ 1.449.414
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Aplicação dos recursos 
em 2015

86%

PROJETOS

PESSOAL

ADMINISTRATIVAS

7%

7%

R$206.130

R$184.208

R$164.409

R$990.799

R$1.155.208

R$1.758.607

R$1.942.815

R$1.511.622

R$1.717.752
2013

2014

2015

Gerais e Administrativas Projetos Total de recursos
aplicados

Dos valores recebidos, 86% foi 
aplicado nos projetos Casa de 
Acolhimento Livre Ser, Mais Água 
e Impacto Sertão Livre. Outros 14% 
foi apli- cado na manutenção da 
estrutu- ra: despesas com pessoal 
e outras despesas administrativas.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro

Demonstrações dos Superávit/Déficit para os Exercícios Findos

2015

2015

Ativos

Receitas

Passivos

Aplicação  
de recursos

Outras despesas

Disponibilidade

Doações e 
Captações

559.794

1.449.414

480.565

2.611.738

153.740

1.745.276

27.047

1.449.414

15.030

2.611.738

-

1.745.276

586.841

1.138.189

495.595

1.916.778

153.740

1.676.600

530.217

17.019

327.256

26.037

189

41.152

1.117.058

294.206

822.852

668.923

153.929

27.524

1.117.058

1.155.208

822.851

1.942.815

153.929

1.717.752

1.117.058 822.851 153.929

Outros créditos

Total

Total

Investimentos

Patrimônio Social

Superavit do 
Exercício

Nossas contas foram auditadas e aprovadas pelos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Contador: Jonas Moreira CRC-MG 84.422     |      Financeiro: Christiane Machado Oliveira

Total

2014

2014

2013

2013
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Destaques
Estratrégicos

GESTÃO DA CAPTAÇÃO 
E RELACIONAMENTO 
COM PARCEIROS:

AMPLIAÇÃO DO PO-
TENCIAL DE ATENDI-
MENTO DO INSTITUTO:

Realizar parcerias com instituições e projetos 
afins no sentido de concentrar esforços ampli-
ando o alcance dos projetos;

Estruturar equipe de relacionamento com par-
ceiros e investidores;

Ampliar rede de relacionamentos e novos pa-
trocínios com foco em pessoas jurídicas;

Desenvolver novas plataformas de captação 
de recursos via Vai Valer a Pena, ampliando as 
possibilidades de doação.

Multiplicar a metodologia e modelo da Casa de 
Acolhimento Livre Ser para outras instituições 
interessadas;

Realização de 02 edições do Impacto Sertão 
Livre em cidades com baixo IDMH e percentual 
de cristãos menor que 5% da população;

Ampliar o número de participantes inscritos no 
Impacto Sertão Livre por edição;

Construção do CTMS - Centro de Treinamento 
de Missionários no Sertão;

Análise de cidades, comunidades ou quilombos 
a serem beneficiados com instalação do Sistema 
de Dessalinização;

Análise de outras tecnologias e soluções hídricas 
que atendam a demanda do Projeto Mais Água.
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COMUNICAÇÃO DOS 
PROJETOS INSTITUTO 
LIVRE SER:

AMPLIAR CAPACIDADE 
DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
POTÁVEL PARA IN-
GESTÃO E PREPARO DE 
ALIMENTOS:

Gravação do DVD Só em Jesus visando pro-
mover e dar visibilidade  aos projetos do Insti-
tuto Livre Ser pelo Brasil;

Informativos periódicos sobre as ações e 
resultados dos projetos aos investidores e 
parceiros sociais, bem como às empresas e 
igrejas apoiadoras;

Estruturação do Plano de Comunicação e Mar-
keting visando ao conhecimento e visibilidade 
das ações e iniciativas dos projetos;

Produção de Relatório Anual para prestação de 
contas à sociedade. 

Ser um agente promotor de soluções para 
a seca no sertão brasileiro, apoiando com 
recursos humanos, materiais e financeiros, 
outras instituições e projetos que atuem no 
combate à seca e falta de água no sertão;

Aumentar a captação de 320mil litros de 
água/mês para 1, 1 milhão de litros de 
água/mês em 2016; 

Alcançar o patamar potencial de captação 
de 13.334.400 milhões de litros de água 
potável ao ano;

Aquisição e instalação de mais 12 dessali-
nizadores nos locais de maior necessidade 
até 2017, que propiciam 27 milhões de li-
tros de água/ano captadas em benefício de 
5 mil famílias em média no sertão;

Construir 04 barragens subterrâneas para 
captação e armazenagem de água das chu-
vas até 2017.
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