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Superação  
dos desafios.  
Um legado  
de propósito.

“
“
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Palavra 
do Fundador 
e Presidente 
do Conselho

Este relatório semestral LIVRES de 2022 que você está 
lendo, está ainda mais carregado de sentidos.

Primeiramente, ele é um testemunho dos nossos 16 
anos de atuação social, mas, agora, marcado pela 

retomada das edições do Impacto Sertão Livre. 

Desde os primeiros esboços e confirmações de que aconteceriam, as duas 
novas edições do Impacto foram planejadas para serem uma expressão 

clara e verdadeira da mensagem de esperança e do amor em relação ao 
nosso próximo, neste caso, às famílias sertanejas.  Esta mensagem tem sido 

anunciada desde o princípio de nossos trabalhos no sertão.

Ao longo desses anos, fez parte da nossa missão encontrar e ouvir pessoas, 
amigos, parceiros que, assim como nós, escolheram um olhar mais empático, 
aberto, cheio de compaixão em suas múltiplas formas de expressão sobre e 
para a vida. Pessoas abertas a olharem mais para o entorno, a pensarem o 
coletivo, a servirem outras pessoas e as relações que estavam construindo.

Nesses 16 anos, talvez uma das mais relevantes transformações com as quais 
acreditamos ter contribuído seja a inclusão de vozes antes caladas, que 
felizmente passaram a ser ouvidas depois de muitos anos de luta contra a 
invisibilidade. Temos ainda muito a avançar, claro, mas pessoas que eram 
condenadas a viver com medo, escondidas ou frustradas, pessoas invisíveis 
e sem perspectiva de vida, hoje, têm novas oportunidades e assim se abrem 
caminhos distintos, um pouco mais suaves para tantos outros se inspirarem.

Nos sentimos profundamente privilegiados por termos contribuído, ainda que 
modestamente, para o protagonismo de centenas de outros cujo talento e 
visão podem nos iluminar com as ideias, atitudes e soluções transformadoras 
de que tanto estamos precisando no mundo de agora. Essa busca por uma 
sociedade que inclua sem impor, eduque sem doutrinar e questione sem 
agredir é o que procuramos fortalecer em cada ação que promovemos.

Obrigado pela confiança que vocês nos deram até aqui e com a qual 
nos esforçamos sempre para continuar contando. Obrigado igualmente 
por apoiar os projetos do LIVRES, por nos prestigiar com seu engajamento e 
participação e, principalmente, por compartilhar desse sonho, dessa missão, 
desse legado conosco.

Plantamos e colheremos, juntos!

Fraterno abraço,
Juliano  Son
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O Livres

A ESSÊNCIA LIVRES é o nosso jeito 
de ser e fazer. Nos diferencia e 

mostra quem somos. 

No LIVRES, aplicamos o conceito de Essência 
sobre a Forma: não fazemos qualquer coisa 

para alcançar os resultados, e sim, aquilo que 
convém, é lícito, valoroso e moral, segundo a 

nossa linha de conduta.

Temos por propósito amar e servir ao próximo. 
Para alcançar esse propósito, temos claros os 
nossos valores, missão e visão, que norteiam 

todo o trabalho desenvolvido.
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Destaques
1º Semestre
de 2022 do 
LIVRES JAN

Campanha
SOS Livres

FEV
MAR

Campanha Dia Mundial 
da Água/ Collab Livres 
Experience + Outreach

Início das oficinas 
de Teatro com 

os jovens de 
Paulistana/PI.

MAI

Campanha 
SOS Livres + 

Lançamento das 
novas edições 

do Impacto 
Sertão Livre

JUL

Publicação da análise 
final do SROI do LIVRES: 

relato de Impacto 
Social promovido 

pelas nossas ações 
para a sociedade.

Campanha Acolha o 
LIVRES + 16ª Edição do 

Impacto Sertão Livre 
em Jacobina + 17ª 
Edição do Impacto 

Sertão Livre em Patos. 

Recebimento do 
Prêmio Estratégia ODS – 
2º lugar entre as TOP10 
melhores Práticas com 

Projeto Mais Água.

13 mil
pessoas alcançadas, 

impactadas. 

270 
voluntários 

Amarelinhos.

ABR JUN
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Seja referência de 
qualidade. Algumas 
pessoas não estão 
acostumadas com 
um ambiente onde a 
excelência é esperada.

Steve Jobs

“

“

Resultados do 
1º Semestre de 2022

30.191
Pessoas 

beneficiadas

6.029
Famílias 

beneficiadas

122 
Comunidades 

atendidas

Resultados 
Consolidados Gerais

196.089
Pessoas 

beneficiadas

34.093
Famílias 

beneficiadas

254
Comunidades 

atendidas
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O LIVRES
e as ODS
Nossos projetos contribuem 
diretamente para o alcance 
de 31 das 169 metas dos 
17 ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) 
contemplados pela matriz da 
Agenda 2030, direcionados 
por uma implementação 
alinhada com a metodologia 
de gestão e governança 
proposta pela FDC, 
garantindo a confiabilidade 
dos parceiros e da Instituição 
perante a sociedade.

Relatório Semestral • Instituto Livres • 2022 

12

13



Uma grande 
conquista 
para o LIVRES: 
nosso relato de 
impacto social!

Através de nossos projetos, reforçamos 
o nosso compromisso em promover 
oportunidade às comunidades não 
alcançadas do sertão por meio de ações 
sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Trabalhamos fortemente nos vetores para 
o nosso crescimento: ser uma organização 
única, relevante, com criação de valor 
que atende ao propósito, inspirando e 
mobilizando pessoas a construir o futuro que 
queremos para nós e para o mundo.

Buscando ser uma organização de 
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. 

Os reconhecimentos recebidos nos últimos anos 
atestam a qualidade das atividades realizadas, e o 
comprometimento e competência de todos os  
nossos colaboradores.

Falar de nossos resultados transcende o propósito do 
relatório de impacto. É erguer oportunidades para que as 
pessoas se engajem com a transformação da realidade 
adversa, guiadas pelo amor ao próximo e conscientes 
sobre o reflexo de suas ações para com a sociedade.

Demonstramos os resultados de nossos esforços em 
transformar a realidade de comunidades carentes, 
entendendo que somos parte da solução para os  
desafios da sociedade.

O Retorno Social do Investimento (SROI) é uma 
estrutura para mensurar e contabilizar este conceito 
de valor muito mais amplo; ela busca reduzir a 
desigualdade e a degradação ambiental e melhorar 
o bem-estar ao incorporar custos e benefícios 
sociais, ambientais e econômicos. 

O SROI mede mudanças por meio de formas que são relevantes às 
pessoas ou às organizações que experimentam essas mudanças 
ou que contribuem para elas. O SROI conta a história de como 
as mudanças estão sendo criadas ao medir os resultados sociais, 
ambientais e econômicos e utiliza valores monetários para 
representá-los. Isso permite que uma proporção entre custos e 
benefícios seja calculada.
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População Local 

Economia financeira gerada da não 
necessidade de contratação de 
caminhão pipa; 

Tempo economizado para a coleta de água 
embarragens/açudes após a instalação 
do dessalinizador;

Tempo médio economizado com a não 
internação relacionada à doenças renais 
causadas pela ingestão de água de 
baixa qualidade;

Economia gerada com o não pagamento ao 
governo para a disponibilização da água.

Sistema Público de Saúde

Redução das demandas por atendimentos 
nas UBSs causadas por doenças associadas 
à ingestão de água de baixa qualidade.

Prestadores de Serviços

Geração de renda e serviços devido 
à implementação das soluções de 
acesso à água.

Governo

Desoneração do estado em relação 
aos valores investidos pelo Livres nos 
programas de soluções de acesso 
à água, considerando a mesma 
tecnologia(dessalinizador).

INVESTIMENTOS

Parcerias/Doadores

Doações, Equipamento e infraestrutura.
Considerando 17 sistemas instalados 
e valor médio unitário de R$ 136.098,70.

R$ 2.313.677,90

Governo

Custo com a energia para 

operacionalização do dessalinizador.

Considerando consumo médio diário por 

sistema de 1,15 KWH, de acordo com a 

data de instalação. Tarifa média de 

energia de R$ 0,58.

R$ 33.439,05

RETORNO

População Local

Economia financeira 

proveniente da não 

necessidade de 

investimento de  

soluções como o 

caminhão pipa.

R$ 873.420,43 R$ 6.968.780,00
Tempo economizado 

para a coleta de água 

em barragens/açudes 

após a instalação do 

dessalinizador.

Tempo médio ganho 

com a não internação 

relacionada à doenças 

renais causadas pela 

ingestão de água de 

baixa qualidade.

R$ 37.685,12 R$ 4.181.268,00
Economia gerada com 

o não pagamento 

ao governo para a 

disponibilização 

da água.

Prestador de Serviço

R$ 272.000,00

Geração de renda e serviços devido à 

implementação das soluções de acesso à água.

Redução de Custos

R$ 110.160,00

Redução das demandas 
por atendimentos nas 
UBSs causadas por 
doenças associadas à 
ingestão de água de 
baixaqualidade.

Sistema Público de Saúde

R$ 2.313.677,90

Desoneração do estado 
em relação aos valores 
investidos pelo Livres nos 
programas de soluções 
de acesso à água, 
considerando a mesma 
tecnologia (dessalinizador).

Governo

ÁGUA
SROI
Para cada R$ 1,00 investido
Tem-se um retorno social de 
R$ 6,29

R$ 5,14

R$ 2,97 (47,22%)

R$ 0,37 (5,92%)

R$ 0,02 (0,26%)

R$ 1,78 (28,33%)

R$ 0,05 (0,75%)

R$ 0,05

R$ 0,12

R$ 0,12 (1,84%)

R$ 0,99

R$ 0,99 (15,68%)
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VOLUNTARIADO

SROI
Para cada R$ 1,00 investido
Tem-se um retorno social de 
R$ 4,61

Voluntários

Experiência adquirida com as 
atividades desenvolvidas em campo.

R$ 3,80 (82,52%)

R$ 3,80

População Local

Dedicação de horas dos 
voluntários à população local;

R$ 0,22 (4,72%)

R$ 0,67

Economia gerada com 
as cestas básicas doadas. R$ 0,45 (9,74%)

Comércio Local 

Aumento das vendas e serviços do 
comércio local com a chegada e 
permanência dos voluntários.

R$ 0,13 (3,01%)

R$ 0,13

Prestação de Serviços

Geração de renda à prestadores 
de serviços locais.

R$ 0,13 (2,71 %)

R$ 0,13

INVESTIMENTOS

Voluntários

Investimento dos voluntários na 
experiência prática no Sertão. 
Considerando 4093 voluntários nas 
15 edições do programa. O valor 
investido por eles em cada evento 
equivalente a: taxa de inscrição, 
deslocamento e despesas locais, 
foi de R$ 2.233,42 cada.

R$ 9.141.388,06 

RETORNO

Voluntários

Valor de retorno gerado, considerando 
os 4093 voluntários nas 15 edições. 
Cada edição é igual a 10 dias durante 

8 horas/dia (totalizando 80 horas). Uma 

experiência prática equivalente possui o 

valor médio de R$ 89,19 a hora. 

R$ 36.505.467,00

População Local 

R$ 2.090.008,59

Considerando 4093 voluntários,e dedicação 
de 8 horas/dia por edição. A hora média do 

voluntário é de R$ 510,63.

R$ 4.308.288,00

Considerando 9448 cestas básicas doadas 

nas 15 edições, no valor de R$ 456,00 cada.

Prestador de Serviço

R$ 133.843,20

Geração de renda devido à contratação 
de serviços locais durante as edições.
Foi gerada em cada edição, a demanda 

dos seguintes profissionais: Cozinheira: 

R$ 5,14/Hora; Motorista: R$ 10,42/Hora; 

Iluminação técnica: R$ 7,09/Hora.

Comércio Local

R$ 1.200.681,55

Geração de renda devido amovimentação 
do comércio local durante a permanência 
dos voluntários. Considerando 4093 

voluntários nas 15 edições do programa. 

Um voluntário gasta em média R$ 293 em 

despesas locais durante uma edição.
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População Local 

Economia relacionada à realização de 

exames de forma gratuita;

 

Recebimento de medicação 

adequada e gratuita;

Horas dedicadas dos profissionais em 

atendimento médico à população.

Sistema Público de Saúde

Atendimentos realizados pelo Livres, reduzindo 

a demanda de atendimentos pelo SUS.

Voluntários

Considerando os atendimentos de saúde 

oferecidos pelo Livres, no qual os voluntários 

adquirem experiência profissional em suas 

respectivas áreas pela vivência diária  

com a população.

INVESTIMENTOS

Sistema de Saúde Público

Demanda por atendimentos.
Considerando 3 funcionários públicos 
dedicados aos atendimentos durante as 
edições: faxineira (R$ 5,07hora), enfermeira 
(R$ 17,98/hora) e coordenadora do posto 
(R$ 9,21/hora).

R$ 48.390,00

Voluntários

Custo dos voluntários da saúde.
Considerando 327 voluntários na área da 
saúde, nas 15 edições e um valor médio 
pelos encargos pagos (taxa de inscrição, 
despesas por voluntário, trecho ). Valor 
de R$ 2.233,42/voluntário.

R$ 730.328,34

RETORNO

População Local

Total de medicamentos distribuídos nas 15 
edições do programa, sendo 70.365, no 
valor médio de R$ 8,77 cada.

R$ 617.101,05

R$ 1.166.362,29

Valor total das horas dos profissionais da 
medicina dedicados à população. Valor 
médio da hora de um profissional da 
medicina igual a R$ 35,67/hora

Total de exames realizados nas 15 
edições do programa, sendo 3124, no 
valor médio de R$ 150,00 cada.

R$ 468.600,00

Voluntários

R$ 2.916.513,00

Experiência adquirida aos 327 voluntários 
na área da saúde, totalizando 32.700 horas 
de trabalho voluntário nas 15 edições, com 
o valor médio de R$ 89,19/hora para uma 
experiência prática equivalente.

Redução de Custos

R$ 777.610,20

Desoneração do SUS em relação aos valores investidos em 
atendimentos a saúde pelo Livres. 

Sistema Público de Saúde

SAÚDE
SROI
Para cada R$ 1,00 investido
Tem-se um retorno social de 
R$ 7,64

R$ 2,89

R$ 0,79 (10,38%)

R$ 0,60 (7,88%)

R$ 1,50 (19,62%)

R$ 1,00 (13,86%)

R$ 1,00

R$ 3,75

R$ 3,75 (49,05 %)
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EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

SROI
Para cada R$ 1,00 investido
Tem-se um retorno social de 
R$ 9,75

Voluntários

Experiência adquirida com as atividades 
desenvolvidas em campo. R$ 2,44 (25,02%)

R$ 2,44

População Local

A população tem a oportunidade de 
participar de shows e atividades de lazer;

R$ 6,55 (67,26%)

R$ 6,98

As crianças têm a oportunidade de 
executar atividades de lazer; R$ 0,0014 (0,01%)

Governo

Desoneração em relação ao investimento 
em cultura,lazer e educação para a 
população local.

R$ 0,33 (3,39%)

R$ 0,33

INVESTIMENTOS

Voluntários

Investimento gerado com o pagamento 
pelo trabalho voluntário.
Considerando 4093 voluntários nas 15 
edições do programa, e o valor pago 
por eles em cada evento com os 
investimentos de: taxa e inscrição, 
deslocamento e despesas locais, no 
valor de R$ 2.233,42 cada.

R$ 9.141.388,06

Parcerias/Doadores

Investimento gerado na 
estrutura e execução dos shows.
Considerando o total investido de:
cachês dos artistas, palco, som,
iluminação, músicos, passagens, 
traslados, hospedagens e 
alimentação, referente 
as 15 edições.

R$ 2.830.500,00

Os adolescentes têm oportunidade 
de participar de palestras instrutivas;

R$ 0,0000 (0,0000%)

Os adultos têm oportunidade de 
participar de palestras instrutivas;

R$ 0,0001 (0,0000%)

Oportunidade de aprimoramento 
através de cursos profissionalizante;

R$ 0,0030 (0,03%) 

R$ 0,4166 (4,27%)Aumento de renda familiar após a 
execução dos cursos profissionalizantes.
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NOSSOS

em 2022
PROJETOS
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34,1MI
de pessoas ainda não possuem 
acesso à uma rede de 
distribuição de água potável.

Falta água no Brasil. E onde falta 
água, tem fome. Seja para beber 
ou para plantar, algumas regiões 
do Brasil vivenciam a maior seca 
das últimas décadas. Mais de 40% 
dos lares rurais no norte e nordeste 
brasileiros já sofrem os impactos 
da falta de água. São famílias que 
dependem da agricultura para 
comer e conseguir renda.

Sem sistemas de água encanada 
nas suas casas e na falta de chuvas, 
resta apenas a água sem tratamento 
de açudes e barreiros que, 
normalmente, ficam a quilômetros 
das casas – um trajeto que muitas 
mulheres precisam percorrer sozinhas, 
ainda de madrugada, todos os dias.

Para reduzir as vulnerabilidades no 
que diz respeito ao acesso à água 
no Sertão, o Projeto Mais Água é 
uma solução social humanitária 
economicamente viável. Temos 
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 e sofre 
com a seca, a sede e a pobreza.

Como variabilidade climática na 
região do semiárido deve aumentar, 
acentuando a ocorrência de 
eventos extremos (estiagens mais 
severas) com consequências diretas 

Em 2022, o Mais Água já 
alcançou:

12.350
pessoas 

beneficiadas

famílias beneficiadas

2.470
comunidades 

atendidas

38

7 MI
+ de

de litros de água 
potável distribuídos

sistemas
dessalinizadores

ativos

12

na disponibilidade hídrica, o Mais 
Água promove o acesso à água 
potável e o uso sustentável da 
água de forma plena.

Devido à escassez de recursos 
na região, o projeto teve de 
ser desenhado de forma a 
ser o mais econômico, justo 
e eficaz possível, constituindo 
uma solução com perdas 
aproximadas de “zero”. 
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Com a expansão e consolidação do 
Mais Água, estamos nos preparando 
para o desenvolvimento de projetos 
de agroecologia, que capacitam 
as famílias para cultivarem alimentos 
orgânicos para consumo próprio ou 
para a venda em feiras e mercados, 
visto que a produção agroecológica 
preserva o meio ambiente e respeita 
todas as pessoas envolvidas.

O desenvolvimento de projetos que 
promovem a soberania alimentar 
e a economia solidária no sertão 
objetiva, além da geração de trabalho 
e renda, provocar experiências entre 
os envolvidos com a perspectiva 
da construção de um ambiente 
socialmente mais justo e sustentável.
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Desde 2014, a cada semestre, o Livres 
realiza esse programa de imersão e 
mobilização de alto impacto social 
em comunidades com baixo IDH, 
desassistidas social, emocional e 
fisicamente no sertão do Piauí. 

Reunimos centenas de voluntários, 
de diversos setores e habilidades, 
para servirmos a essas populações 
com atividades de saúde e bem-
estar, cidadania, cultura e lazer, 
cursos profissionalizantes, oficinas 
criativas, palestras, atividades 
de desenvolvimento e formação 
para crianças e atividades de 
relacionamento social saudável.

Com o coronavírus, nossas ações, que 
envolviam grandes aglomerações em 
locais sem estrutura de saúde, precisaram 
ser paralisadas. Não poderíamos colocar 
em risco, nem os voluntários, e muito 
menos essas comunidades sertanejas 
que vivem no polígono das secas em 
condições muito desafiadoras.

Mas, felizmente, em 2022, vimos o cenário 
clarear e a expectativa de tantas 
pessoas que, como nós, aguardavam 
ansiosamente por irem e se doarem 
em favor dessas comunidades, voltar. A 
retomada das edições do Impacto Sertão 
Livre é marcante de várias formas.

Com o projeto, promovemos milhares 
de atendimentos de saúde, distribuímos 
medicamentos, realizamos atendimentos 
de cidadania de ordem jurídica em 
parceria com a Defensoria Pública 
da União, fortalecemos a cultura e as 
lideranças locais, promovemos cursos 
profissionalizantes e oficinas que criam 
oportunidades de inserção no mercado 
de trabalho local, fomentamos a 
economia, pois buscamos adquirir todos 
os recursos necessários à realização do 
projeto com fornecedores locais, sem 
falar nos grandes eventos de cultura e 
lazer todas as noites, na praça pública, 
abertos ao público.

Em julho realizamos as edições em 
Jacobina, com 148 voluntários, e em 
Patos do Piauí, com 122 voluntários, 
oriundos de todo o Brasil. 

Após vestir esse colete, nunca mais 
serei a mesma! Servir no impacto 
através da mídia me proporcionou 
as mais diversas experiências. Pude 
estar com a equipe da saúde, visitas, 
crianças e até mesmo com os 
adolescentes em uma oficina sobre 
fotografia! Nós vamos para o impacto 
para impactar e nós é que somos 
impactados com tantas histórias de 
superação, força, fé e claro com 
o coração acolhedor que o povo 
sertanejo nos recebe!

Midia Barros

“

“

E os resultados você 
confere abaixo!

Povoados e vilarejos 
atendidos

78

pessoas beneficiadas
12K+ de270

voluntários engajados

 Cidades impactadas
2

Casas visitadas

877

2.929
Atendimentos de 
Saúde realizados

1.339 medicamentos 
doados 450

crianças/dia 
participando das 
atividades de formação

Média de

224
atendimentos de 
Cidadania pela DPU-
Defensoria Pública da 
União do Piauí

10
cursos profissionalizantes 
realizados com 212 
pessoas certificadas

189
Exames de Saúde 
realizados

Relatório Semestral • Instituto Livres • 2022 

30

31



... não sei como em palavras vou 
descrever essa etapa da minha vida, 
um momento inesquecível, de muito 
aprendizado. Conheci pessoas que 
quero levar para a vida toda, que 
em tão pouco tempo já tem uma 
importância imensa pra mim. Esse 
momento que eu tive com meu pai @
edu_someluz no #impactosertaolivre 
foi uma das coisas mais importantes e 
especiais pra mim.

Abner

“

“ Nessas férias, muitas pessoas foram 
para lugares incríveis (bem viagem 
de férias, tipo Disney, Europa e enfim 
rs) e eu cheguei aqui no Piauí me 
perguntando o que eu tava fazendo 
aqui e o porquê a minha viagem não 
ia ser legal igual a dos outros. Mas 
assim que você chega aqui, é possível 
entender o porquê de tudo, o porquê 
de estar aqui… e pra falar bem a 
verdade, essas foram as férias mais 
legais que eu já tive, foi a viagem mais 
legal que eu fiz e que supera qualquer 
outro lugar por aí.

@whoisduda

“

“
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O Instituto LIVRES tem um 
longo histórico de atuação 
na área de proteção e 
educação, principalmente 
entre crianças e adolescentes 
com alto grau de 
vulnerabilidade social. 

O Livre Ser atua no acolhimento 
integral de crianças e adolescentes 
em condições de alta vulnerabilidade 
e complexidade social, vítimas de 
situações de violação dos seus direitos. 
São realizadas ações psicopedagógicas 
de restauração e transformação que 

preparam a criança e adolescente 
para serem agentes de suas vidas e de 
um futuro melhor.

O agravamento da crise no Brasil 
decorrente da pandemia do COVID-19 
diretamente as famílias. A situação 
socioeconômica, principalmente 
dos mais pobres, se agravou ainda 
mais, potencializando o fato de que 
crianças e adolescentes não tivessem 
garantidos os seus direitos e ficassem 
suscetíveis às diversas formas de 
negligência, abuso e violência. 

O LIVRE SER Acolhimento, que 
possui duas unidades para receber 
crianças e adolescentes vítimas de 
situações de violação, separados da 
família por decisão judicial, também 
segue a missão de manter ações 
que impactem na educação. 
“No local, os atendidos recebem 
moradia, alimentação, proteção, 
atividades de formação de vínculos 
sociais, e asseguramos os direitos 
à saúde e educação, além de 
acompanhamento sociofamiliar”, 
pontua Daniel Cezário, coordenador 
da metodologia e responsável pelas 
equipes do programa.

No tocante aos Cuidados Alternativos 
no país, atualmente, segundo dados 
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do Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento (SNA), do Conselho 
Nacional de Justiça, 29.684 crianças e 
adolescentes estão em Serviços de 
Acolhimento no Brasil, destas, 50,1% 
são meninas e 49,9%, meninos. 
A maioria dos acolhimentos concentra-
se no Sudeste, com 47%, seguido pelo 
Sul, com 26%, Nordeste, com 15%, Centro 
Oeste, com 7%, e Norte, com 5%. Os 
dados revelam ainda que 43% das 
crianças e adolescentes são acolhidas 
por um período entre um a três anos. 

Com as escolas fechadas por causa 
da pandemia, quase 1,5 milhão de 
crianças e adolescentes de, 6 a 17 
anos, não frequentaram a escola 
(remota ou presencialmente), causando 
a exclusão escolar. Além disso, alunos da 
rede pública deixaram de estudar por 
um ano ou pelos dois anos de pandemia 
- índice que sobe para 26,3% entre 
os pretos (dados do Inesc - Pesquisa 
“A experiência do ensino durante a 
pandemia de Covid-19 no Brasil”). 

De acordo com o relatório “Estado da 
Crise Global de Educação: Um Caminho 
para a Recuperação”, publicado pelo 
Banco Mundial, pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo 
Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef), o fechamento 
prolongado das escolas durante 
2020 e 2021 pode fazer com que 
crianças e jovens do mundo inteiro 
deixem de ganhar US$ 17 trilhões 
(o equivalente a cerca de R$ 94 
trilhões) ao longo da vida.

O Projeto LIVRE SER Sertão, realizado 
na cidade de Paulistana e nas 
comunidades rurais e quilombolas 
do entorno, alcança hoje cerca de 
2.000 crianças e adolescentes, bem 
como suas famílias, promovendo 
experiências de socioaprendizagem, 
na perspectiva do empoderamento, 
autonomia responsável, dignidade 
no exercício da cidadania e 
superação das vulnerabilidades. 

Por meio de técnicas cognitivo-
comportamentais, cooperamos 
para formação da personalidade, 
o resgate e a reconstrução de sua 
história, facilitando a relação entre 
gerações, familiar e social. 



Confira o que já 
realizamos em 2022:

50
Crianças acolhidas

03
Reintegrações às 

famílias de origem

No acolhimento:

No Livre Ser Sertão:

746
crianças atendidas, 
participando de atividades 
lúdicas e de formação de 
valores e comportamento.
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A Missão Social do LIVRES acontece de forma contínua e 
recorrente na região sudeste do Piauí, mais especificamente 
em Paulistana e arredores. 

Nossa atuação consiste em acompanhar as famílias 
beneficiadas, dar continuidade à ações de assistência naquilo 
que nos cabe, atuar junto ao público infantil e jovem, bem 
como analisar oportunidades de ampliação dos benefícios de 
nossos programas a outras comunidades.

No 1º semestre de 2022, 
realizamos:

pessoas beneficiadas
5.296 Visitas às Casas

308

Comunidades
atendidas

18
Quilos de alimentos 
doados em cestas

800
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Palavra 
do CEO

A essência e a qualidade do trabalho realizado é fruto da 
atuação de pessoas, amigos, voluntários e colaboradores. 

Temos que investir no crescimento e na capacitação do nosso pessoal, 
sempre. Devemos continuar promovendo a valorização do propósito, 
para que possam enxergar o seu papel social na organização e no 
contexto de transformação que desejamos alcançar. 

Em um cenário com tanto a ser feito, a situação socioeconômica 
brasileira e global se mostrou um desafio a mais na estratégia de 
sustentabilidade e manutenção das operações do Livres. Ainda com as 
dificuldades, a nossa operação não foi reduzida. 

Graças à credibilidade e transparência na execução dos projetos da 
nossa organização, vislumbramos novas alianças e parcerias, assim como o 
estreitamento de laços com antigos parceiros.  

Atuamos no sertão assistindo às milhares de famílias que vivem em 
condições de extrema vulnerabilidade com alimento, água, orientação, 
cursos, atendimentos de saúde e outras assistências, mas, mais do que 
isso, visamos atuar com uma finalidade multidimensional, que envolve a 
dimensão social, econômica, espiritual, ambiental e cultural.

Sabemos que o ano de 2022 aponta para um cenário delicado ainda 
provocado pela crise. Sabemos que temos muitos desafios no caminho 
para realizarmos nossa sua missão, porém, seguimos firmes em nosso 
propósito, crendo que seremos exitosos ao contarmos com o engajamento, 
confiança e esforço de cada pessoa que nos apoia. 

Estamos empenhados em fazer muito mais em prol das crianças, 
adolescentes, jovens e suas famílias. Para isso, precisamos contar 
com seu apoio. Através de soluções inovadoras, criamos novas respostas 
e geramos novas tecnologias sociais. Além disso, agregamos a tecnologia 
como parte do processo tanto na fase do diagnóstico, da implementação 
das ações e das metodologias de execução de nossas atividades.

 
Clever Murilo
Diretor Executivo
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MOBILIZAÇÃO
e parcerias
No desenvolvimento e execução de nossos projetos, 
as parcerias são imprescindíveis. São uma forma 
efetiva de ter apoio para o cumprimento do nosso 
objetivo social. Receber o Prêmio Estratégia ODS 
foi fundamental para validar nossa atuação com o 
Projeto Mais Água no sertão.

Ter nosso SROI divulgado e reconhecido por grandes 
veículos de comunicação também! Saiba o que foi 
divulgado pela VEJA e pelo G1 e O GLOBO.

Conheça algumas empresas que estão 
nos apoiando para o alcance de nossa 
missão em 2022:

ARKEMA: doação dos filtros purificadores 
de água para o sertão.

IAV: cessão da Van Odontológica para 
atendimentos de saúde no Impacto 
Sertão Livre.

MJR PHARMA: doação dos medicamentos 
distribuídos com receita nos atendimentos 
de saúde das edições do Impacto.

CIRANDA DO SABER: doação de materiais e 
livros didáticos e de literatura para trabalhos 
de desenvolvimento com crianças e 
adolescentes.

SHOFU: doação de material de alto 
valor agregado para atendimento 
odontológico no sertão.

ODONTOCRISTÃO: doação de 
percentual sobre as vendas de 
planos odontológicos.

Se você deseja ser um parceiro do LIVRES, 
entre em contato conosco.
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Realização de mais edições 
do Livres Experience

Ainda em 2022 temos a expectativa e temos trabalhado fortemente 
para expandir nossa atuação a fim de alcançar:

Implementação de parcerias 
com empresas para levarem 

seus colaboradores em 
tempos de capacitação no 
Livres Experience no sertão

EXPECTATIVAS
para 2022

Captar recursos para a 
implementação dos Quintais 

Produtivos, um projeto de economia 
circular, geração de renda e 

implantação de boas práticas 
agrícolas no sertão

Alcançar 2 novas cidades com 
o Projeto Impacto Sertão Livre

Instalar os filtros de alta 
tecnologia da Arkema 
nos trabalhos junto às 

comunidades que sofrem 
com a falta de água de 

qualidade no sertão
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(11) 98542-6677
(11) 2532-7747

Rua Dom José de Alarcão, 55
7º Andar

Bairro Ipiranga – SP
CEP: 04208-040

Fale com
o Instituto Livres 
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