




queremos compartilhar a sua conquista de 2018. Você faz parte da 

nossa equipe, sendo  responsável conosco por tudo o que alcançamos 

no cumprimento dessa missão!

Hoje, 101.095 pessoas já foram benefi ciadas 
pelos recursos doados! 

Veja o que promovemos em 2018 no Acolhimento Livre Ser, Mais Água 

e  Impacto Sertão Livre... tudo isso foi possível também porque você 

acredita nessa causa e decidiu fazer a diferença conosco nas vidas 

dessas pessoas!

Muito obrigado!

Olá =)



Proporcionando oportunidades 
de melhoria e transformação na 
vida de pessoas e comunidades 
em situação de vulnerabilidade 
e alto risco social. 

Inspirar e mobilizar pessoas - como 
VOCÊ - para ações que cooperam 
com melhorias sustentáveis em 
comunidades do sertão brasileiro.

Nosso Propósito

Instituto Livres



Inspirar e mobilizar pessoas para ações 

que cooperem com melhorias sustentáveis 

em comunidades do sertão brasileiro.

Nossa Missão

Ser uma organização de referência 

em projetos de melhorias sustentáveis 

no sertão brasileiro.

Nossa Visão

Compaixão, Espírito de Cooperação, Inovação 

Social, Transparência, Sustentabilidade, 

Compromisso, Excelência e Simplicidade.

Nossos Valores



Buscando ser uma organização referência 
em projetos de melhorias sustentáveis no 
sertão, nos disponibilizamos de forma a nos 
mover pelo bem do próximo, desenvolvendo 
soluções inovadoras, econômicas, ecológicas 
e socialmente retroalimentadas pelos seus 
resultados.

Nossos projetos contribuem diretamente para o alcance 
de algumas das 17 metas dos ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável definidos pela Agenda 2030 
da ONU. Elas estão representadas em seus respectivos 
ícones (numero da meta e objetivo) nos slides dos nossos 
projetos com os quais são compatíveis.

Trabalhamos alinhados à metodologia de gestão e 
governança proposta pela Fundação Dom Cabral - 12ª 
melhor escola de negócios do mundo - a fim de garantir a 
nossos parceiros transparência e excelência nos resultados.

Estamos comprometidos com a missão de promover 
oportunidades para que pessoas se engajem 
voluntariamente com a transformação de realidades 
adversas e com soluções criativas e inovadoras que 
proporcionem essa transformação!



Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de� nidos pela Agenda 2030 da ONU:



Mensagem do Presidente

Nossa equipe trabalhou arduamente em 2018 para que a voz daqueles a quem 

buscamos alcançar fosse ouvida e suas necessidades, as mais diversas, pudessem 

ser supridas. 

Não temos, de forma alguma, a pretensão de 
responder a todas as carências existentes no sertão, 
mas temos a intenção de fazer o que pudermos, 
da melhor forma que nos for permitida, para a 
construção de uma sociedade que deixa, como 
legado, a justiça, a esperança e o amor pelo próximo.

Ao final do ano, vivenciamos um tempo de transição de liderança em nossa nação 

e, para muitos (assim como para nós), isso sinalizou o início de um novo tempo 

onde a expectativa de boas mudanças animam os nossos corações a trabalhar na 

construção de uma nova consciência e de um novo Brasil. Sigamos a exortação 

bíblica (1Tm 2:1-3a) na prática de súplica, orações, intercessões e ações de 

graças em favor dos nossos governantes e de todos os que se acham investidos de 

autoridade, para que, como brasileiros, possamos viver debaixo de Sua paz.

Nesse processo de alinhamento de causas e propósitos para a nossa nação, 

fui levado a me recordar de onde surgiu a inspiração e a visão para alguns dos 

projetos do Instituto Livres.

Em maio de 2005, pausando as gravações do álbum “Livres para Adorar”, chegava 

eu em Pemba, cidade litorânea e nordestina de Moçambique, para passar 3 meses 

aprendendo, sendo moldado e servindo junto à missionária Heidi Baker. De toda 

essa experiência nasceu uma visão. E essa visão encontrou lugar no sertão. O 

Impacto Sertão Livre, por exemplo, é uma experiência missionária/humanitária de 

busca, de entrega, de aprendizado, de serviço, de comunhão, paixão, intensidade, 

alegria e de grande impacto. Ao longo de 13 edições foram milhares de voluntários 

que se deslocaram para a região do semiárido nordestino e dezenas de milhares de 

crianças, adultos e idosos alcançados pela ação.

Mas apesar dos números expressivos, sou daqueles que acredita que o Senhor 

passaria por tudo o que passou apenas por uma pessoa. Tal é o Seu amor! Por esta 

razão, não celebramos os milhares, mas celebramos cada vida, singular e única, 



cuja existência tem o valor da paixão de Cristo e que foi alcançada 

por cada um que respondeu ao chamado de encarnar o Amor por 

meio da presença, do toque, do abraço e do compartilhar da razão da 

nossa esperança.

E falando em singularidade, as vidas alcançadas e benefi ciadas pelos 

nossos projetos são fruto da compaixão de cada parceiro e voluntário 

que se comprometeu, se dedicou e se doou para fazer de todos esses 

resultados uma realidade. Sem você não teríamos chegado até aqui!

O trabalho colaborativo é outra razão de nossos resultados. Celebramos 

a parceria com a Fundação Dom Cabral, trazendo desenvolvimento e 

troca de experiências com outras organizações para a nossa equipe; 

as organizações eclesiásticas que acreditam no papel social que têm 

e em como podem vivencia-lo caminhando conosco; aos artistas que 

têm emprestado sua imagem, seus talentos e seu relacionamento para 

que os invisíveis tenham visibilidade.

Celebramos a parceria com a Defensoria Pública da União no 

Piauí (DPU) e a parceria junto à Defensoria Pública Estadual (DPE), 

isso possibilita com que os amarelinhos (como carinhosamente 

são chamados os nossos voluntários) possam encaminhar os casos 

detectados e os benefícios possam alcançar a população dos centros 

urbanos e das zonas rurais sertanejas. Nosso MUITO OBRIGADO àqueles 

que estão nas articulações nos bastidores (fazendo possível essas 

parcerias) e aos defensores que têm aceito a tarefa de estarem onde 

poucos querem estar, agindo da forma que melhor defi ne o nobre 

serviço público.

Quando olhamos para o nosso 
passado, para o que foi 2018, 
olhamos para 2019 convictos de 
que viveremos o nosso melhor 
ano, até aqui!

Nosso muito obrigado aos que têm trabalhado 

e colaborado conosco na viabilização de 

ações que buscam trazer melhorias na vida 

daqueles que residem em uma das regiões mais 

desafi adoras da nossa nação. Que Deus nos 

abençoe!

2019 promete! Avancemos!

Abraços
fraternos,



Resultados gerais
do Instituto Livres



15.898

101.908

31.548.600

3.600

5.484.650

Famílias atendidas

Pessoas beneficiadas

Milhões de litros de água 
potável distribuídos

Voluntários engajados

Amigos da Causa (seguidores 
nas redes sociais)



Nossas soluções
sociais:







A maioria das famílias sertanejas vive em áreas de 
extrema seca e alto índice de vulnerabilidade social. 
Em áreas rurais isoladas e passam horas todos os dias 
caminhando para coletar água para sua família. 

São comunidades e cidades desprovidas de água 
encanada e saneamento básico. Comunidades que 
sobrevivem com menos de 1 salário mínimo.

A caminhada pela água não apenas mantém as 
crianças fora da escola ou ocupa o tempo que os 
pais poderiam usar para ganhar dinheiro, mas a água 
freqüentemente carrega doenças que podem deixar 
muitos doentes.

O acesso a água limpa, potável, significa 
educação, renda e saúde - especialmente 
para mulheres e crianças.



O Projeto Mais Água viabiliza 
soluções de acesso à água 
potavel em regiões do sertão 
onde a água é escassa e/ou 
acesso quase inexistente.

Nosso projeto coopera diretamente 
com os Objetivos Globais de 
Desenvolvimento Sustentável: Saúde e 
Bem Estar - Água potável e Saneamento 
- Redução das Desigualdades - Cidades 
e Comunidades Sustentáveis - Parcerias 
e Meios de Implementação.

Financiamos soluções hídricas que atendem um total de 6.825 de pessoas, 
realizamos manutenção e acompanhamento dos sistemas indo às comunidades e ao 
local onde estão instalados, realizamos pesquisas de satisfação com os benefi ciados e 
expandimos a forma como medimos o impacto dos projetos que desenvolvemos.

Viabilizado acesso à água potavel, 
ideal para consumo e ingestão 
por meio de soluções adequadas 
às necessidades e perfi l de cada 
comunidade;

Empoderamento de lideranças locais 
para manutenção e preservação do 
sistema e distribuição da água;

Restauração da dignidade humana;

Melhoria dos indicadores de saúde e 
qualidade de vida das comunidades 
benefi ciadas.

O que temos feito:



Mais Água em 2018

200 novas famílias atendidas 
na comunidade de Caldeirão 

da Palha = 1.375 famílias

8.604.750 litros de água 
tratados e distribuídos em 2018

6.825
pessoas

19
comunidades

10
sistemas

02
barragens

01
açude 
reformado

Visitas para acompanhamento 

e manutenção dos  

sistemas e barragens
Caminhões Pipa 

comprados e enviados



Crianças, 
Adolescentes

e Família



Além de atuar na prevenção das situações de violação 
para proteger crianças e adolescentes, queremos 
expandir nossa atuação na região Sul do Piauí, onde 
hoje concentramos nossos esforços por meio dos 
projetos Mais Agua e Impacto Sertão Livre, ampliando 
o alcance do trabalho nas 80 comunidades/vilarejos/
povoados e quilombos onde passamos e estamos.

Desejamos que, por meio de nossa 
atuação, crianças, adolescentes, famílias 
e comunidades sejam alcançadas e 
transformadas de forma genuína.



Trabalhando a criança & 
Desenvolvendo a família.



Estamos ampliando o número direto de crianças e 
adolescentes beneficiados por nossas ações, com 
propósito de alcançar 1.000 crianças no 1º ano com 
potencial de até 8.000 crianças incluídas no programa 
junto com seu núcleo familiar a partir de uma base em 
Paulistana/PI.

O programa atua com a implementação de 
tecnologias sociais de formação do ser humano, que 
sejam efetivas também no combate a situações de 
violação dos direitos da criança e do adolescente e 
em sua transformação. Agimos no contexto familiar 
a fim de evitar que os casos de violação aconteçam 
e a necessidade de acolhimento integral assim seja 
reduzida.

As metodologias adotadas promovem a 
capacidade técnica de lideranças comunitárias 
por meio de treinamentos e técnicas específicas de 
empoderamento e desenvolvimento das competências. 

Os vínculos familiares são fortalecidos por 
meio do conhecimento de práticas de 
cuidado e bem-estar, bem como por meio 
das oportunidades de geração de renda 
para os pais.





2 Casas de Acolhimento
integral com capacidade para 
até 40 acolhidos

Equipe Multidisciplinar
com 30 profissionais envolvidos diretamente 
no acolhimento integral das crianças

67 crianças 
e adolescentes acolhidos 
integralmente em Santo 
André desde julho

17 crianças 
acolhidas em Teresina 
até março de 2018

1.823
articulações com os 
órgãos da rede de 
proteção à Criança e 
Adolescente

1.407
atendimentos 
às famílias dos 
acolhidos

1.823
articulações com os 
órgãos da rede de 
proteção à Criança e 
Adolescente

O que foi alcançado?
Na cidade de Santo André/SP, continuamos com os trabalhos 
de acolhimento integral de crianças e adolescentes vítimas 
de situações de violação, abuso, negligência, abandono e 
maus tratos. É um projeto de alta complexidade, que envolve 
investimentos robustos, dedicação da equipe e muito amor 
em prol de crianças e adolescentes sejam restaurados, 
protegidos, até atingirem condição de retornarem ao seu 
núcleo familiar ou serem integradas a uma nova família.





O Impacto Sertão Livre é um projeto 
sociohumanitário que mobiliza 
voluntários de todo o Brasil em prol 
de comunidades carentes e não 
alcançadas no sertão brasileiro.



Nosso projeto coopera diretamente com 
os Objetivos Globais de Desenvolvimento 
Sustentável: Saúde e Bem-Estar - Redução das 
Desigualdades - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis - Consumo Sustentável - Paz, 
Justiça e Instituições Efi cazes - Parcerias e 
Meios de Implementação.

Fomento da economia local

Geração de renda

Promoção de atividades culturais e 
de lazer

Geração de vínculos sociais positivos

Acesso à atendimentos 
multidisciplinares 
de saúde

Acesso aos direitos e cidadania por 
meio de parceria com a Defensoria 
Pública da União - Palestras e Cursos 
profi ssionalizantes

O que temos feito:



12 comunidades
em 2 cidades - Monsenhor Hipolito e Massape do Piauí

506 atendimentos
de cidadania pela Defensoria Pública

04 palestras
para adultos e idosos

06 palestras
para adolescentes

3.771
atendimentos de saude

1.673
casas visitadas

12
postos de saúde 
atendidos

497
exames  
de saude

430
crianças 
beneficiadas

11.725
pessoas 
alcançadas

570
voluntários 
participantes

Veja o impacto social 
alcançado em 2018!



Conferência
LIVRES



TUDO o que somos e fazemos tem 
propósito social!

Da idealização à realização, nosso desejo é que 
VIDAS sejam transformadas! A nossa, a sua e a de 
milhares de crianças e comunidades no sertão 
brasileiro!

Realizada desde 2009, a Conferência Livres 
visa fortalecer a temática das causas sociais 
mobilizando pessoas em prol de uma mudança 
de entendimento e atitude por meio de uma 
proposta que reúne líderes e bandas de grande 
relevância nacional e internacional.

Ao todo já estiveram presentes mais 
de 40 mil pessoas, 58 preletores, 31 
bandas nacionais e 09 internacionais!

As Conferências Livres têm cumprido o propósito 
de provocar reflexão, debate e mudança 
de comportamento em relação ao contexto 
sociohumanitario que temos vivido e o que 
desejamos para que se possa alcançar uma 
sociedade mais justa e igualitária.



Banda
Livres



A banda Livres celebra a vida e defende o 
compromisso social e a visão cristã!

Inspiramos e mobilizamos as pessoas por meio das 
nossas canções e mensagens, a se engajarem em 
nossas causas sociais.

Em 2018, a banda e seu líder Juliano Son estiveram 
presentes em 71 eventos de celebração e 
conferências a convite de instituições e prefeituras, 
alcançando uma média de mais de 2,5 milhões de 
pessoas com o projeto musical e divulgação da causa 
social pela qual temos trabalhado.

O Livres reúne 07 trabalhos musicais em 
CD, 02 DVDs e 1 EP ao Vivo. 

9.582.500
pessoas alcançadas 
em eventos de 2012 
a 2018participantes

9.056.339
seguidores nas redes 
e plataformas sociais



Palavra do CEO

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas 
para 2030 estão bastante presentes no modelo 
de gestão do Instituto Livres, que se baseia 
na geração de impacto positivo para as 
comunidades sertanejas e a nossa sociedade 
como um todo. 

Por meio de iniciativas relacionadas ao 
bem estar social, à saúde, ao consumo 
de água potável para todos, ao combate 
à situações de violação dos direitos da 
criança e adolescente, a uma palavra e 
oportunidades que geram esperança e 
transformam, contribuímos de forma direta 
e indireta, para fazer avançar alguns ODS, 
fazendo de nossos projetos oportunidades 
que inspiram e mobilizam pessoas para 
ações que efetivamente cooperam para 
melhorias sustentáveis na vida de pessoas e 
comunidades que se encontram em situação 
de alta vulnerabilidade social, moral e 
econômica.

Desde 2006, com o inicio do 
Instituto atuando diretamente no 
acolhimento institucional, temos 
buscado transformar desafios 
sociais em oportunidades de 
gerar valor e vida. É uma grande 
alegria vermos hoje como tudo 
cresceu, como nos engajamos 
em novas frentes e essa 
dedicação promoveu e tem 
promovido benefícios a mais 
de 80 mil pessoas.



Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas 
para 2030 estão bastante presentes no modelo 
de gestão do Instituto Livres, que se baseia 
na geração de impacto positivo para as 
comunidades sertanejas e a nossa sociedade 
como um todo. 

Por meio de iniciativas relacionadas ao 
bem estar social, à saúde, ao consumo 
de água potável para todos, ao combate 
à situações de violação dos direitos da 
criança e adolescente, a uma palavra e 
oportunidades que geram esperança e 
transformam, contribuímos de forma direta 
e indireta, para fazer avançar alguns ODS, 
fazendo de nossos projetos oportunidades 
que inspiram e mobilizam pessoas para 
ações que efetivamente cooperam para 
melhorias sustentáveis na vida de pessoas e 
comunidades que se encontram em situação 
de alta vulnerabilidade social, moral e 
econômica.

Desde 2006, com o inicio do 
Instituto atuando diretamente no 
acolhimento institucional, temos 
buscado transformar desafios 
sociais em oportunidades de 
gerar valor e vida. É uma grande 
alegria vermos hoje como tudo 
cresceu, como nos engajamos 
em novas frentes e essa 
dedicação promoveu e tem 
promovido benefícios a mais 
de 80 mil pessoas.

O modelo de missão sustentável do Instituto 
Livres também tem por objetivo inspirar e 
mobilizar pessoas para o combate às situações 
de violação dos direitos das crianças por meio 
de projetos que incentivam o desenvolvimento, 
a formação, ocupação e restauração da 
família, além de continuar com o acolhimento 
institucional para as necessidades específicas 
de proteção, resgate e cuidado sobre aquele 
que já sofreu da condição acima relacionada.

Temos investido na consolidação de parcerias 
que nos permitam alcançar mais comunidades 
que sofrem com a extrema seca, seja por 
meio da construção de poços, de poços com 
sistemas dessalinizadores ou de recuperação 
do que já existe com a tecnologia do sistema. 
E claro, estamos abertos a novas propostas que 
nos apresentem tecnologias compatíveis com 
a reversão e/ou tratamento das condições 
das comunidades que temos assistido ou que 
ainda o serão.

Os benefícios promovidos pelo Instituto 
Livres são financiados com as doações que 
recebemos de pessoas físicas e organizações 
eclesiásticas que entendem o propósito das 
nossas ações e se unem a nós para que 
desenvolvamos um país mais igualitário.

O Instituto Livres está sempre conectado 
à agenda global, buscando avaliar o 
potencial transformador de nossa atuação na 
sociedade, sempre com o objetivo de gerar 
solidariedade e engajamento. Conheça mais 
sobre nossos projetos para o desenvolvimento 
de uma missão social sustentável em nosso site.

Clever Murilo Pires
CEO



Transparência

Aplicação das
suas doações

Investimento

Sabemos que é importante 
para você que sua doação 
esteja sendo usada de 
maneira efi caz. É importante 
para nós também. É por isso 
que trabalhamos voltados 
à responsabilidade e 
transparência.

Mais
Água

PR OJETO

13%
aumento de

de famílias
benefi ciadas

23%

72%



Missão Social Sustentável (Projetos Sociais)

Administração Geral

Mobilização e Articulação  de Recursos

Casa de 
Acolhimento SP

PR OJETO

45%
aumento de

de investimento

Impacto
Sertão Livre

PR OJETO

25%
aumento de

de investimento

Mais
Água

de famílias
benefi ciadas

23%

5%



1

2

3

Perfuração de novos 
poços artesianos em 

comunidades que não 
têm acesso à água;

Instalação de 
sistemas em 

comunidades 
onde têm poços 
abandonados ou 

com água em 
condição não 

apropriada para 
consumo;

Instalação de sistemas 
dessalinizadores onde 

a água é salobra;

Parcerias com 
organizações 
que agregam 

valor ao trabalho 
desenvolvido 
no Impacto se 

comprometendo 
com a continuidade 

dos trabalhos;

4

Oportunidades para 2019



Parcerias com 
organizações 
que agregam 

valor ao trabalho 
desenvolvido 
no Impacto se 

comprometendo 
com a continuidade 

dos trabalhos;

6

5

4

7

Atendimento a 
1000 crianças com 
metodologias de 

transformação social 
a partir da unidade 

em Paulistana;

Expansão das 
oportunidades de 

parcerias corporativas 
e institucionais.

Realização de 
Conferências Livres 

com propósito 
de engajar mais 

pessoas na causa 
pró comunidades 
em situação de 
vulnerabilidade 

social;

Oportunidades para 2019



Juntos tornamos a transformação possível! Criamos parcerias ousa-

das. Reunimos criatividade e empreendedorismo. Acreditamos em 

mudanças positivas, transformadoras e mensuráveis.  Conseguimos 

gerar resultados significativos que aumentam a vida. Precisamos 

que você se junte a nós. 

Seja parte de um futuro mais sustentável para todos!
Faça parte da nossa missão social sustentável!





Teresina
Rua Desemb. João de Deus Lima, 3829

Bairro Santa Isabel - Teresina/PI

Brasil - CEP: 64053-060

Santo André - SP
Rua Henrique Porchat, 54

Bairro Vila Bastos - São Paulo /SP

Brasil - CEP: 09041-170

0800-883-6263
contato@institutolivres.org.br

www.institutolivres.org.br


