


12 anos 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.

Ser uma organização de referência em projetos de melhorias 

sustentáveis no sertão brasileiro.

Compaixão – Espírito de Cooperação – Inovação Social 

– Transparência – Sustentabilidade – Compromisso – 

Excelência – Simplicidade 

Nosso
Propósito

Visão

Valores

Instituto
Livres
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Nossas
Soluções
Sociais
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Mensagem 
do Presidente
Enquanto uma instituição que se propõe a servir à sociedade, estabelecemos um 
diálogo com os que estão ao nosso redor (VOCÊ) a fim de externar quem somos, 
o que pensamos, em quê acreditamos e o que fazemos para o nosso próximo.

Nosso empenho de estar mais próximo de você será contínuo, informando 
o que temos desenvolvido de ações em prol das comunidades sertanejas, 
os resultados alcançados, os nossos desafios e sonhos, de forma que outros 
possam vir a se engajar conosco nessa causa que tem, sim, beneficiado 
efetivamente milhares de vidas de crianças e seus familiares em uma das regiões 
mais inóspitas do nosso país.

2017, definitivamente, foi um ano de mudanças e conquistas. Aprofundamo-nos 
naquilo que entendemos como nossa missão e visão para ajustar as nossas 
diretrizes e valores.

Aconselhando-nos com amigos do Instituto sobre quais medidas poderíamos 
adotar, no sentido de ampliar o bem que há 12 anos promovemos em prol das 
crianças, chegamos a uma conclusão: “ainda que tenhamos excelentes casas de 
acolhimento, precisamos de novas alternativas de cuidado”, ações preventivas 
que alcancem um número maior de crianças e gerem um ambiente de cuidado e 
desenvolvimento que as proteja das situações de violação.

Assim, nasceu um novo sonho e um novo projeto para atendermos crianças e 
adolescentes do sertão; um projeto que vai além, mais abrangente, que encheu 
os nossos corações de esperança e já estamos trabalhando nele para ser 
iniciado ainda em 2018. Estamos em transição para um bem maior!

Somos felizes ao constatar, neste novo ano, os frutos resultantes de muito 
trabalho e dedicação da parte dos nossos agentes e dos nossos colaborados 
espalhados por esta nação! OBRIGADO por fazer parte disso!

Avancemos!

Fraterno abraço,
Juliano Son
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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 - Parcerias e Meios de 

Implementação.

Viabilizado acesso à água potavel, ideal para 

consumo e ingestão por meio de soluções 

adequadas às necessidades e perfil 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 

beneficiadas.

O que temos feito:
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22.944.400

10

Escolas

Limpeza

17

6.075

02

Conheça nossas
conquistas até 2017!

litros de água potável coletada,
tratada e distribuída

sistemas 
dessalinizadores doados

municipais e rurais abastecidas pelos 
sistemas nos vilarejos

e recuperação do açude
de Betânia do Piauí                     

comunidades
e vilarejos atendidos

pessoas diretamente 
benefi ciadas

barragens subterrâneas construídas
para abastecimento de cidades
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Por 12 anos atuamos fortemente na causa da 

proteção, resgate, acolhimento e cuidado de 

crianças e adolescentes, primeiramente em São 

Paulo e depois no Piauí, onde nos deparamos com 

números alarmantes de situações de violação dos 

direitos da criança e do adolescente. São muitos 

os desafios com os quais nos deparamos e viemos 

refletindo sobre as oportunidades de cuidarmos 

de muito mais crianças quanto o sistema de alta 

complexidade nos permite. E durante o ano de 

2017 tivemos o privilégio de desenhar junto a 

alguns parceiros um novo projeto por meio do 

qual possamos ir além, agindo na raiz da causa de 

situações de violação para proteger a criança e o 

adolescente e promover o resgate da família!

Desejamos que, por meio de nossa atuação, mais 

crianças, adolescentes, famílias e comunidades 

sejam ALCANÇADAS e TRANSFORMADAS de 

forma genuína.

Crianças, 
Adolescentes 

e Família
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57

1.823

30

1.407

501

O que foi
alcançado?

Casas de Acolhimento integral 
com capacidade para até 40 acolhidos

crianças e adolescentes acolhidos 
integralmente de 2015-2017

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

Profissionais em uma Equipe 
Multidisciplinar envolvidos diretamente no 

acolhimento integral das crianças

atendimentos às famílias
dos acolhidos

voluntários diretos nesse projeto em prol 
da transformação da vida das crianças
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O Impacto Sertão Livre 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

Fomento de atividades culturais

Geração de vínculos sociais positivos

Promovendo o acesso à saúde

Promovendo o empoderamento quanto aos 

direitos por meio de parceria com a Defensoria 

Publica da União – DPU e Defensoria Pública 

do Estado – DPE do Piauí

O que temos feito:
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39.830

59

12.151

2.060

7.966 

08

1.155

698

Veja como vidas foram
alcançadas até 2017!

pessoas
benefi ciadas

 comunidades
atendidas

atendimentos
de saúde

voluntários 
de todo o país

casas
visitadas

espaços multidisciplinar
construidos e doados

crianças envolvidas nas atividades 
psicopedagógicas e de lazer

atendimentos
da DPU-PI
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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 visão de crescimento por meio de uma proposta que 

reúne líderes e bandas de grande relevância no contexto 

nacional e internacional.

Ao todo já estiveram presentes mais de 42 mil 
pessoas, 58 preletores, 31 bandas nacionais e 09 
internacionais!

As Conferências Livres têm cumprido o propósito de 

provocar uma reflexão sobre o que ou quem temos refletido 

em nossas vidas e alcançar pessoas e comunidades que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social.

Conferência LIVRES 2017

Em 2017, a Conferência contou com a presença de 4 mil pessoas! 

Aconteceu em 20 e 21 de outubro na Imosp e Igreja Bíblica da Paz - 

São Paulo.

Preletores: Pr. Francis Chan, Pr. Juliano Son, Pr. Antônio Carlos Costa, 

Pr. Carlos Queiroz, Pr. Ricardo Bitun e Bernardo Cho. Bandas: Ana 

Nóbrega, Fernandinho, Tom Carfi, Livres Oficial, com participação 

especial de Ana Rock, The Digital Age e Coral Black.

Para a sua realização, promovemos diversas ações de engajamento e 

comprometimento social, além de algumas ações com viés inclusivo 

para aqueles com menor condição de acesso ao projeto!

Contamos com uma equipe de quase 60 voluntários trabalhando na 

organização, recepção, entrada, logística de convidados, estrutura, 

filmagem, fotografia... tudo com muita dedicação e zelo!

Com os recursos ofertados durante a Conferência, pudemos reformar 

a barragem de Betânia do Piauí de forma que, com as chuvas de 

janeiro e julho, vai abastecer milhares de família que sofrem com os 

longos períodos de seca!

A lojinha Livres, cuja renda é direcionada à manutenção dos projetos 

sociais também estava lá! Abrimos espaço para lojinhas de itens 

parceiros pró-sertão e foi um sucesso!
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Novos Desafios
Trabalhando a criança
& Desenvolvendo a família.
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Ampliando o número direto de crianças e adolescentes beneficiados por nossas ações, 
alcançando 1.000 crianças no 1º ano com potencial de até 8.000 crianças incluidas no 
programa junto com seu nucleo familiar;

Implementando 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;

Atuando no contexto familiar a fim de evitar que os casos de violação aconteçam e a 
necessidade de acolhimento integral assim seja reduzida;

Promovendo a capacidade técnica de lideranças comunitárias por meio de treinamentos 
e metodologias específicas de empoderamento;

Fortalecendo os vínculos familiares por meio do conhecimento de práticas de cuidado e 
bem-estar, bem como por meio das oportunidades de geração de renda para os pais;

Além de atuar na prevenção das situações de violação para proteger crianças e 

adolescentes em Teresina, 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 70 comunidades/

vilarejos/povoados e quilombos onde passamos e estamos.

Construir uma base estratégica no sertão;

Ampliar número de missionários e líderes locais atuando junto ao Projeto Mais Água, 
acompanhando as comunidades assistidas;

Ampliar o numero de comunidades assistidas pelo Projeto Mais Água;

Fortalecer trabalho pastoral e missionário nas cidades que receberam o Impacto Sertão 
Livre com treinamentos, acompanhamento, formação, presença e novas articulações de 
suporte local;

Estabelecer novas parcerias estratégicas para implementação de novas tecnologias e 
metodologias de transformação social;

Expandir potencial de captação e mobilização de recursos em prol da causa.

Como vamos fazer?

Para isso, precisamos:
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Com você a 
transformação
se torna possível.

A sua doação tem sido fundamental para que 
continuemos alcançando e beneficiando os não 
alcançados, os ‘invisíveis’ do sertão...

Cada recurso recebido tem sido um impulsionador para 
que mais crianças, famílias e comunidades possam ser 
incluidas em nossas ações!

Que bom que você aceitou fazer parte disso conosco!
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Rua Desembargador João de Deus Lima, 3829
Bairro Santa Isabel - Teresina/PI - Brasil

CEP: 64053-060
Tel +55 (86) 3303-1382

instituto@institutolivres.org.br
www.institutolivres.org.br


