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“NÃO PRECISAMOS 
FAZER GRANDES 
COISAS, FOMOS 
CHAMADOS PRA FAZER 
COISAS PEQUENAS COM 
GRANDE AMOR!”
Heidi Baker
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Graças a Deus e a você, em 2019 comemoramos alcançar mais 
de 150 mil pessoas bene� ciadas com os trabalhos que temos 
desenvolvido visando extinguir os males sociais que a� igem a 
nossa sociedade.

Continuamos a expandir nosso trabalho no Piauí, quebrando as 

barreiras que existem entre as pessoas e o acesso ao conhecimento, 

oportunidade, saúde, à água potável e transformando a vida de 

milhares de pessoas, não só com a água, mas com amor, cuidado, 

proteção e esperança.

Tudo o quanto temos feito é fruto de muita dedicação e 

comprometimento com a missão que assumimos perante a sociedade 

e cada um daqueles que também apoiam a nossa causa, buscando 

em nós cooperar para que o contexto da seca do sertão � oresça em 

oportunidades de vida, esperança e dignidade para muitos.

Para nós, do Instituto Livres, transparência é um valor e por isso 

queremos te mostrar como seu recurso tem sido aplicado em fazer o 

bem! A� nal, toda nossa conquista também é sua.

Acreditamos que promover o bem, a transformação na vida das 

pessoas é um investimento inteligente. Agradecemos por você ter 

escolhido caminhar conosco, investindo recursos tão preciosos nessa 

causa, e é chegado o tempo de ver o que tem � orescido no sertão.

Palavra do 
Presidente
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14 SOLUÇÕES
DE ACESSO À ÁGUA IMPLEMENTADAS

E MAIS:

Impacto Social 
do Instituto Livres

161.018 PESSOAS 
ALCANÇADAS

22.648 FAMÍLIAS
BENEFICIADAS

+ 11 MIL CRIANÇAS
ATENDIDAS

5.629 VOLUNTÁRIOS
ENGAJADOS

O acolhimento protege, 

cuida e restaura a 

vida e esperança de 

crianças vítimas de 

violação, oferecendo um 

ambiente saudavel, de 

valor e transformação.

Acolhimento
Institucional

Com o acesso à água, 

famílias não precisam 

se deslocar por longas 

distâncias, gastar o 

recurso com compra 

de agua; as crianças 

podem ir para a escola e 

a comunidade pode se 

concentrar em

outras necessidades.

Acesso à água
limpa e potavel

Focamos em atender as 

comunidades sertanejas 

em suas necessidades 

básicas, promovendo 

transformação 

de bem-estar, 

auto-estima e 

desenvolvimento de vida 

e convivencia.

Assistencia social, 
do bem-estar,

emocional e espiritual

3 PROJETOS BENEFICIANDO MAIS DE 161 MIL PESSOAS.
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CIDADES 
BENEFICIADAS

MAIS
ÁGUA

BASE
AVANÇADA

IMPACTO
SERTÃO LIVRE

CIDADES
VIZINHAS

LIVRE
SER

PÓLOS

IVS
ALTO

Cidades
alcançadas
no Piauí e 
São Paulo

Legenda:

IMPACTOSIMPACTOS
SERTÃO LIVRESERTÃO LIVRE

SISTEMASSISTEMAS
DE ÁGUADE ÁGUA

BARRAGENS/
AÇUDE

CENTROS DE
SOCIALIZAÇÃO

CASAS
DE ACOLHIMENTO

15
10

03

10
02

Nossa missão 
é trabalhar para 
a extinção dos 
males sociais.

É por isso que temos 
também as nossas casas 
de acolhimento em Santo 
André/SP. Acolher crianças 
para transformar famílias.

MAPA DA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP
ILUSTRANDO NOSSAS 
DUAS CASAS DE 
ACOLHIMENTO.
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2019

2006

Inicio
do Instituto 

Livres

2008

Acolhimento 
Livre Ser em SP

2013

Mais Água 
(início do projeto 

na região 
sudeste do Piauí)

2014

 Impacto Sertão 
Livre (primeira 

edição no sertão 
com mais de 400 

voluntários)

+ de 100 
comunidades 

e vilarejos 
benefi ciados

+ de 160 
mil pessoas 

benefi ciadas

+ de 40 
milhões de 

litros de água 
potável

Base de Missão 
Social Sustentável 

no sertão - 
Paulistana/PI

(inauguração e início 
das atividades)

2018

2015

Acolhimento 
Livre Ser Piauí 

(02 casas)

2016

+ de 43 mil 
pessoas 

benefi ciadas 
pelos projetos

2017

10 sistemas 
dessalinizadores 

implantados

02 barragens 
e 01 açude 
reformados

12 edições do Impacto 
Sertão Livre em 10 

cidades

Acolhimento 
Livre Ser Santo 

André

14 ANOS TRANSFORMANDO VIDAS
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Trabalhamos alinhados às metodologias 

de gestão e governança a fim de garantir 

a nossos parceiros transparência e 

excelência nos resultados. Tudo o que 

fazemos visa promover transformações 

efetivas na vida de pessoas que sofrem 

com condições complexas e indignas. As 

causas em que trabalhamos – CRIANÇAS, 

FAMÍLIA, ÁGUA E SERTÃO – contemplam 

os eixos: ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM-

ESTAR E SAUDE, SOCIOEDUCATIVO, 

DEFESA DOS DIREITOS, GERAÇÃO DE 

TRABALHO E RENDA, CULTURA E LAZER, 

INFRAESTRUTURA. 

Nossos
Projetos

#CRIANÇAS

#FAMÍLIA
#ÁGUA

#SERTÃO
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   11 
MIL
   11 
MIL

+ DE

crianças já foram
benefi ciadas.
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O Livre Ser é o nosso projeto destinado às 
crianças! Atuamos no cuidado, formação, 
proteção e garantia dos direitos dos pequeninos. 
Queremos promover que mais crianças tenham 
direito e acesso a um futuro saudável e cheio de 
esperança. 

Uma das frentes do trabalho é o acolhimento integral institucional, que 

visa à proteção da infância e desenvolvimento de novas gerações 

saudáveis emocional, física e espiritualmente. É um serviço de 

proteção integral às crianças, adolescentes e jovens que, por motivo 

de risco (negligência, discriminação, abuso, abandono, violência e 

exploração), tiveram seus vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

Numa unidade de acolhimento são garantidos os direitos básicos 

da criança e do adolescente como: alimentação, educação, saúde, 

lazer e o direito à convivência familiar e comunitária. Cada unidade 

pode acolher até 20 crianças e adolescentes em condições seguras 

e protetivas, buscando manter seus vínculos com a comunidade, 

inserindo-os na sociedade local.

Atuamos há 12 anos, inicialmente na capital São Paulo (2006 – 

2016), depois em Teresina (2015 – 2018), e, agora, em Santo André 

(desde 2018). São 02 casas de acolhimento para até 40 crianças

e adolescentes, com 42 profi ssionais dedicados, impactando 

em suas famílias diretamente e na dos acolhidos. Um projeto 

que benefi cia, pelo menos, 260 pessoas diretamente em seu 

desenvolvimento. Já foram acolhidas aproximadamente 300 

crianças desde o princípio.

Este trabalho também promove o atendimento às famílias dos 

acolhidos, articulação com os órgãos da rede de proteção à criança 

e ao adolescente, além de mobilizar voluntários de várias áreas 

que desejam ser instrumentos para uma sociedade transformada 

impactando de forma positiva na vida dessas crianças.

A outra frente de trabalho é o cuidado com as crianças para 

desenvolvimento das futuras gerações, por meio de metodologias 

300 CRIANÇAS
ACOLHIDAS DESDE O INÍCIO

02 CASAS
DE ACOLHIMENTO EM SANTO ANDRÉ/SP

11 MIL
CRIANÇAS JÁ FORAM 
BENEFICIADAS

MAIS DE

12 ANOS
ATUANDO COM CRIANÇAS

sociais de intervenção e desenvolvimento de 

suas capacidades e habilidades. Promovemos 

diversas atividades cognitivo-comportamentais 

com foco em gerar valores saudáveis, 

aprendizado e transformação em suas vidas. 

Este trabalho é realizado, em sua maioria, 

em comunidades e povoados do sertão do 

Piauí, seja em períodos específi cos, durante as 

edições do Impacto, seja no dia-a-dia de nossa 

equipe de agentes estabelecida no sertão. 

Nessas atividades já foram benefi ciadas mais 

de 11 mil crianças.

Piauí, seja em períodos específi cos, durante as 

edições do Impacto, seja no dia-a-dia de nossa 

equipe de agentes estabelecida no sertão. 

Nessas atividades já foram benefi ciadas mais 
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“SÓ É POSSÍVEL 
ENSINAR UMA CRIANÇA 
A AMAR, AMANDO-A.”
Johann Goethe

Impacto Social • Instituto Livres • 2019

18 19



     40 
MILHÕES
     40 
MILHÕES

+ DE

de litros de água potável
já foram distribuídos para 
mais de 8.000 pessoas.
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O melhor investimento que o mundo pode fazer para reduzir 

doenças, aumentar a renda familiar, manter crianças na 

escola e mudar vidas: levar água limpa para todos!

O Projeto Mais Água viabiliza 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. Para 
reduzir as vulnerabilidades no que diz respeito 
ao acesso à água no Sertão, o Projeto Mais 
Água é uma solução social humanitária. 

Estudos indicam que a variabilidade climática na região 

do semiárido deve aumentar, acentuando a ocorrência 

de eventos extremos (estiagens mais severas) com 

consequências diretas na disponibilidade hídrica. Dessa 

forma, iniciativas como o Mais Água, que promovem o acesso 

à água potável, o uso sustentável da água, contribuem para 

o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. É 

um esforço de todos nós internalizar essas preocupações, 

disseminando boas práticas de uso sustentável da água e 

boas práticas de solidariedade e cidadania.

No combate à falta de água no sertão, temos explorado 

como soluções sociais neste projeto algumas alternativas, 

dentre elas:

• Sistema Dessalinizador

• Limpeza e manutenção (reforma) de barragens 

e açudes

• Construção de barragens subterrâneas

• Perfuração de poços artesianos

• Fornecimento de água a partir de caminhão 

“pipa” para comunidades onde não há 

viabilidade para as soluções acima

Quanto ao custo/benefício e efetividade, temos 

operacionalizado com mais frequência a instalação de 

sistemas de dessalinização junto aos poços de água salobra. 

Esse sistema é capaz de fi ltrar os sais da água e, com apenas 

um equipamento, é possível fornecer água potável a milhares 

de pessoas por um maior período de tempo. O acesso a 

água limpa, potável, signifi ca educação, renda e saúde - 

especialmente para mulheres e crianças.

Hoje temos instalados 10 sistemas de dessalinização, 02 

barragens subterrâneas e 01 açude reformado que atendem 

a 21 comunidades, mais de 1.746 famílias, que somam 

aproximadamente de 8.830 pessoas. O volume de água que já foi 

tratada e distribuída é aproximadamente 40,58 milhões de litros 

de água potável, ideal para consumo e preparo de alimentos.

Nesse ano de 2019, iniciamos ações de análise de 

novas comunidades para receberem novos sistemas de 

dessalinização da água e também estivemos revitalizando 

os sistemas já instalados. A revitalização dos sistemas inclui 

manutenção dos equipamentos, troca de membranas, além 

da construção de muros, pintura dos abrigos e portões de 

proteção à área de coleta de água potável.

40 MILHÕES
DE LITROS DE ÁGUA POTÁVEL

8.830
PESSOAS BENEFICIADAS

21
COMUNIDADES

Capitão Gervásio, reforma fi nalizada;

Cacimba de Areia, em andamento;

Baixão - Betânia, reforma fi nalizada;

Campo Alegre do Fidalgo, em andamento;

Quixadá - Betânia, instalação e pinturas fi nalizadas;

Tanque de Cima - Acauã, em andamento;

Caldeirão da Palha - Betânia, em andamento.

Investimos 
na reforma, 
revitalização 
e manutenção 
dos sistemas 
em:

As comunidades que serão 
contempladas com novos 
sistemas dessalinizadores: 
Baixio dos Belos, em Curral 
Novo do Piauí, e Barro 
Vermelho, em Paulistana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e manutenção 
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“AGORA NÓS TEMOS 
ÁGUA LIMPA PRA DAR 
PARA AS CRIANÇAS.”
Maria
BENEFICIÁRIA DO PROJETO MAIS ÁGUA
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   130 
MIL
   130 
MIL

+ DE

pessoas já foram
alcançadas.
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O Impacto Sertão Livre é um projeto que 
acontece no sertão promovendo ações 
de visitas às casas das comunidades 
para geração e fortalecimento de 
vínculos; atividades psico-pedagógicas, 
recreativas e esportivas com crianças e 
adolescentes; atendimentos e exames 
multidisciplinares de saúde; construção de 
espaço de socialização para a comunidade; 
realização de atividades culturais, musicais 
e recreativas nas praças da cidade; e 
palestras, ofi cinas, cursos profi ssionalizantes 
e atendimentos individualizados sobre 
direitos e benefícios sociais.

Em 15 edições, o projeto Impacto Sertão Livre já benefi ciou 

as cidades de Betânia do Piauí, Capitão Gervásio, Acauã, 

Queimada Nova, São Francisco de Assis, Bocaina, Caldeirão 

Grande, Curral Novo do Piauí, Monsenhor Hipólito, Massapê 

do Piauí, Picos, São Raimundo Nonato, Paulistana, bem como 

seus vilarejos e comunidades do interior.

O Impacto Sertão Livre também contribui para o fomento 

da economia local, o fortalecimento da cultura sertaneja 

e o empoderamento social das comunidades, por meio 

da aquisição dos itens da construção, alimentação e 

hospedagem da equipe com os fornecedores locais, 

contratação de artistas regionais e parceria com a Defensoria 

Pública da União do Piauí para atendimento da comunidade.

Desde 2014, foram realizadas 15 edições, benefi ciando 

130.395 pessoas em 102 comunidades, com 17.288 visitas 

às casas, 36.954 atendimentos de saúde, mais de 11 mil 

crianças atendidas em atividades de formação e lazer, 930 

pessoas certifi cadas em cursos profi ssionalizantes, 259 

atividades culturais abertas e 4.300 voluntários.

130.395
PESSOAS ALCANÇADAS

102
COMUNIDADES

17.288
VISITAS ÀS CASAS

36.954
ATENDIMENTOS DE SAÚDE

11 MIL
CRIANÇAS ATENDIDAS

4.300
VOLUNTÁRIOS
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“DEDICAR 10 DIAS, 
INTEGRALMENTE, AO 
PRÓXIMO FOI A COISA MAIS 
LOUCA QUE JÁ FIZ E O QUE 
EU GANHEI EM TROCA? 
A CERTEZA DE SABER Q 
PODEMOS, SIM, FAZER A 
DIFERENÇA NESSE MUNDÃO.”
Monique Gabriely
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O Instituto Livres está no Piauí desde 2013, quando iniciou os 

trabalhos nos projetos Mais Água, Livre Ser e Impacto Sertão 

Livre. Mas agora, avançamos com nossa atuação trazendo 

com muita alegria essa novidade!

Estabelecemos no Piauí, em Paulistana, 
nosso escritório de missão social sustentável, 
onde nossa equipe de agentes de missão 
social desenvolve regularmente todos os 
trabalhos de assistência, desenvolvimento, e 
novas oportunidades junto às comunidades 
e povoados.

O escritório operacional na região é estratégico para 

o acompanhamento regular dos resultados junto às 

comunidades e vilarejos que já foram benefi ciados pelos 

nossos projetos e, claro, expansão dos mesmos.

Ainda são muitas famílias a serem alcançadas com nossos 

projetos, nosso carinho, assistência, compaixão e queremos 

estar por perto, contando com seu apoio.

BASE DE MISSÃO 
SOCIAL NO SERTÃO
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“NÃO SÃO OS GRANDES 
HOMENS QUE TRANSFORMAM 
O MUNDO, MAS SIM OS 
FRACOS E PEQUENOS NAS 
MÃOS DE UM GRANDE DEUS”
Hudson Taylor
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O EFEITO DA SOLIDARIEDADE EM 2019

63 CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS

07 SISTEMAS DESSALINIZADORES 
REVITALIZADOS

01 POÇO 
PERFURADO

24 COMUNIDADES E POVOADOS 
BENEFICIADOS

8.604.750 MILHÕES DE LITROS DE ÁGUA 
POTÁVEL PARA COMUNIDADES 
E POVOADOS

E O IMPACTO 
DISSO  TUDO 
SÃO FAMÍLIAS 
QUE NÃO 
TEMEM MAIS 
A SECA...

34% CRESCIMENTO NO 
NÚMERO DE ATENDIDOS 
PELO MAIS ÁGUA

520 CRIANÇAS ATENDIDAS EM 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO/
DIA NO SERTÃO

445% CRESCIMENTO NO NUMERO DE 
BENEFICIADOS PELO IMPACTO 
SERTÃO LIVRE

1.465 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS

04 AGENTES DE MISSÃO SOCIAL 
ESTABELECIDOS NO SERTÃO
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5%5%

2019 foi um ano de muitos avanços, novos rumos e conquistas 

extremamente desa� adoras.

Mais amigos e parceiros vieram e, juntos, levamos esperança, missão, visão, 

água potável, doações de impacto, promovemos saúde, independência e 

criamos oportunidades. Esse é o verdadeiro impacto na missão social.

Iniciamos um trabalho com uma consultoria terceirizada no sentido de 

entendermos como nossos cooperadores e clientes, doadores, nos vêem, 

como vêem o efeito das ações que promovemos e gerarmos conteúdo de 

resultados de alto impacto social para a sociedade.

Os resultados que temos promovido estão alinhados às metas dos 

Objetivos Sustentável da Onu, da Agenda 2030. Cooperar para um mundo 

melhor, mais digno, mais igualitário, é muito importante para nós.

Analisamos nos últimos meses e indagamos algumas questões. Estamos 

fazendo tudo e do jeito que podemos fazer para impactar mais vidas? 

Depois de um tempo, analisando nosso segmento, fazendo uma pesquisa 

interna, percebemos que era hora de evoluir.

Tomamos, então, a decisão de expandir nossa atuação no sertão 

nordestino com um portfólio de serviços e de apoio em nossa base de 

missão social todos os dias.

Também continuamos buscando estar entre as 100 melhores ONGs, 

conforme o Selo Doar, aplicando nossa gestão e projetos à análise de uma 

equipe consultiva de alto nível. Tudo para que nossos doadores tenham 

con� ança e se sintam seguros sobre o investimento correto de seus recursos!

Clever Murilo Pires
CEO

Palavra 
do CEO

DESAFIOS RESULTADOS

 5.283 VOLUNTÁRIOS SE ENGAJARAM EM AÇÕES CONOSCO. 

Numero de criancas 
atendidas + 5mil

Número de crianças 
atendidas +11mil

Agua fornecida +8,6 
milhoes litros

Água fornecida 
+40 milhões litros

Número de pessoas alcançadas em 2019:

Até aqui...

Ações Sociais
+64 mil pessoas

Ações Sociais 
+140 mil pessoas

+ DE 73 MIL

+ DE 161 MIL PESSOAS
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Administração 
Geral

Mobilização e 
articulação de 

recursos

Missão Social 
Sustentável 
(projetos)

14%

5%

81%

aplicação
dos recursos

investimentos
aplicados 54%

32%

14%

 R$ 1,5 milhões      
aplicados

R$ 2,4 milhões  
aplicados

 R$ 600 mil 
aplicados

Livre Ser

LEGENDA:

Mais Água

Impacto Sertão Livre

Onde sua doação 
é aplicada

RECURSOS
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Nossos planos se voltam à expansão para que 
consigamos aumentar o número de atendidos 

e benefi ciados diretos por nossas ações.

O  F U T U R O
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O S  D E S A F I O S  N Ã O  PA R A M . . .
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(11) 2532-7747
(11) 9.8542-6677

contato@institutolivres.org.br
Rua Dom José de Alarcão, 55

7º Andar

Bairro Ipiranga – SP

CEP: 04208-040

Fale com
o Instituto Livres =)


