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PALAVRA DO
PRESIDENTE
DO CONSELHO

Como ignorar que o relato

O que posso dizer do primeiro

de um “causo” pode ganhar

semestre de 2021 é que as muitas

tamanha repercussão e

vozes que foram despertadas

autoridade a ponto de hoje ser

em favor de um contexto ‘do

a gênesis de uma atuação que

próximo’ não podem se calar, não

já benef iciou mais de 180 mil

podem sucumbir às aparentes

pessoas no Brasil? Como ignorar

circunstâncias externas, contudo,

a força de um chamado, de um

devem continuar revelando

propósito, de uma missão?

o poder da bondade, da
solidariedade, da empatia,

A verdade é que, de forma bem

da generosidade.

simples, posso af irmar que um
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“

A vida ou o Autor da Vida tem nos surpreendido grandemente desde
2020. Nem todas as palavras que eu possa escrever aqui sintetizariam
a evolução, as oportunidades, os desaf ios, os resultados e as principais
transformações impulsionadas que contrariam dados dos setores da
economia brasileira neste período.
Neste ano de 2021 celebramos 15 anos de atuação, que podemos resumir
no propósito maior de Amar o nosso Próximo. Há 15 anos adentrávamos
o universo da ação social, assistencial, acolhedora, sem imaginar os
caminhos e proporções às quais chegaríamos. Olhar para trás e fazer
uma reflexão no surpreende, nos impressiona.

“causo” se tornou uma grande

Ao celebrar os 15 anos do LIVRES e

causa, que não mais pertence

fazer um balanço sobre o trabalho

a um indivíduo, nem a uma

realizado até aqui, olhando

instituição, mas a um coletivo

para os novos aprendizados e

social que foi despertado para

formas de lidar com a superação

se doar por um bem maior,

em cada situação, desejo que

comunicado abertamente

possamos continuar inspirando

por meio da vida, da fala,

e mobilizando pessoas para

das canções, apresentações,

os próximos anos a servirem e

participações, redes sociais.

amarem o seu próximo!”
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MISSÃO
VISÃO
VALORES

RESULTADOS
1º SEMESTRE 2021

Nossa Missão
Trabalhar para a extinção dos males sociais
em comunidades de baixo índice de

38.501
PESSOAS BENEFICIADAS

desenvolvimento humano no Brasil por meio
de ações que inspiram e mobilizam pessoas.

6.317

6

FAMÍLIAS ATENDIDAS

Nossa Visão
Ser referência em projetos que cooperam para
extinção dos males sociais, transformando
vidas por meio de nossos valores.

91

COMUNIDADES ATENDIDAS

Nossos Valores
Compaixão, Espírito de Cooperação, Inovação
Social, Transparência, Sustentabilidade,
Compromisso, Excelência e Simplicidade.

O nosso propósito é:
SERVIR E AMAR
O PRÓXIMO.
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NOSSAS
SOLUÇÕES
SOCIAIS

Projeto que mobiliza voluntários de todo Brasil para promoção de
ações de alto impacto em pequenas comunidades sertanejas. São
ações de cidadania, saúde, cultura, formação e relacionamento.

8
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Projeto de missão social sustentável que visa atender

Desenvolvimento de atividades de formação de valores positivos

as comunidades em suas necessidades básicas,

e comportamentos saudáveis por meio da implementação de

promovendo transformação de bem-estar, autoestima

tecnologias sociais com crianças e adolescentes.

e desenvolvimento de vida e convivência.

Viabiliza soluções de acesso à água limpa e
potável para comunidades e povoados que sofrem
com a seca, sede e fome no sertão.

Acolhimento institucional integral de crianças e adolescentes
vítimas de situações de violação dos seus direitos (maus tratos,
abusos, abandono, violência, negligência, outros).
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A Missão Social Sustentável teve início efetivo em 2019, a partir do município de
Paulistana, no Piauí, localização considerada estratégica no Polígono das Secas na região sudeste do estado, área com altos índices de vulnerabilidade social.
Focamos em atender as comunidades sertanejas em suas necessidades básicas,
promovendo transformação de bem-estar, autoestima e desenvolvimento de
vida e convivência.
A equipe alocada em Paulistana promove atividades regulares no escritório, no
Espaço LIVRES e nas comunidades da zona rural – sertanejas e quilombolas, em
articulação com os líderes comunitários.
Os voluntários locais são fundamentais para o trabalho que temos realizado, bem
como os parceiros. Em um ano e meio de atuação, ainda que com toda a pandemia,
avançamos com os projetos na região.
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O TRABALHO DOS NOSSOS AGENTES DE MISSÃO CONTEMPLA:
Visitas aos povoados e

Ações assistenciais: entrega de

comunidades da região para

cestas básicas, água potável, itens de

conhecê-las e assisti-las.

higiene, roupas e medicamentos.

Diagnóstico social, econômico,

Desenvolvimento de atividades de

emocional dos povoados.

formação de valores positivos, de
mudança de comportamento, e de

Acompanhamento das famílias

oportunidade, seja ela social

(visitas às casas, aos acamados

e/ou proﬁssional.

em hospitais, encontros
de orientação).

Implementação de metodologias e
tecnologias sociais junto às

MISSÃO SOCIAL
SUSTENTAVEL

Realização de palestras

crianças e adolescentes.

socioeducativas, oﬁcinas
criativas e workshops.

Articulação com parceiros locais.

11
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Desde o início da pandemia, a articulação com
plataformas de arrecadação e parceiros tem sido
fundamental para assistirmos as milhares de
famílias que vivem em extrema pobreza nessa
região do Piauí.

O acesso à renda é um direito muito complexo
e quase inexistente nesse estado, o que se dirá
na região do sertão.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad) divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

47%

da população piauiense vive
em condições de pobreza

A pandemia contribuiu para o agravamento
desse quadro e o recurso advindo das parcerias
foi o que nos permitiu socorrer tanta gente!

Parceria MISSÃO LIVRES e Retornar

E não se tratou de socorro só de alimentos,
não. Pudemos assistir tantas comunidades
com água limpa, alimentos, roupas, auxílio
nas tarefas educacionais das crianças,
medicamentos, curativos e apoio psicossocial.

conseguirmos levar auxílio às famílias que vivem

Para a plena execução de nossas atividades, para
em regiões distantes e de difícil acesso no
sertão, o LIVRES precisava de um veículo
adequado. Nossa equipe rodava em um
Uninho que, ao ﬁnal de 2020,
literalmente deu PT.

Ou seja, com renda de até R$436/mensais.
A mesma pesquisa ainda afirma que vivem em
extrema pobreza 15% da população, com renda de
R$151/mensais e outros 8% vivem muito pior, com
até R$90/mensais.

Mobilizamos os amigos, voluntários,
doadores e parceiros que nos ajudaram
a conseguir, não apenas 1, mas 2 veículos
para o cumprimento da missão! Queremos
agradecer à Retornar, que se solidarizou nos
doando uma Pajero TR4 e a todos os demais que

VEJA OS RESULTADOS DO 1° SEMESTRE DE 2021:
12

5.146

12

71
visitas

voluntários
locais engajados

às comunidades
e povoados

Nossa gratidão se mistura com alegrias de alegria e suor
por essa parceria tão estratégica nos tempos atuais.
Em parceria com o MFAF, a plataforma
físicas como empresas – Grupo UOL, Instituto

5.146
comunidades
beneﬁciadas

Parceria MISSÃO LIVRES e
Movimento Família apoia Família

Benfeitoria e seus parceiros, tanto pessoas

famílias
beneﬁciadas

58

nos ajudaram a adquirir também uma S-10!

61

GALO da Manhã, Instituto ACP, Família
Ponzoni e outros – conseguimos assistir

toneladas de
alimentos entregues

20.584

pessoas beneficiadas

cestas básicas
entregues

milhares de famílias com toneladas de
alimentos via cestas básicas.
Uma iniciativa despertada pela necessidade
de socorro no enfrentamento do covid-19,
mas que, localmente, nos permite combater os

180

atendimentos
psicossocial

extensos quadros de extrema pobreza, fome,

+15mil

pessoas em média alcançadas
com os programas de
rádio do livres

seca e sede. Obrigado!
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O Projeto Mais Água viabiliza soluções

Inúmeros são os poços artesianos

hídricas em municípios e comunidades

inutilizados devido à quantidade de sais

rurais do polígono das secas. Para reduzir

da água, e, em algumas regiões, há relatos

as vulnerabilidades no que diz respeito ao

sobre a água dos poços ser tão salgada

acesso à água no Sertão, o Projeto Mais

quanto a água do mar.

Água é uma solução social humanitária.
É um esforço de todos nós internalizar essas
Estudos indicam que a variabilidade

preocupações, disseminando boas práticas

climática na região do semiárido tem

de uso sustentável da água e boas práticas

aumentado, acentuando a ocorrência

de solidariedade e cidadania.

de eventos extremos (estiagens mais
severas) com consequências diretas na

A visão arrojada e transformadora de acabar

disponibilidade hídrica.

com a pobreza e a fome, de combater as
desigualdades dentro e entre países,

O solo do sertão é antigo e pouco profundo.

de construir sociedades pacíficas, justas

Grande parte da região do sertão nordestino

e inclusivas, e de proteger os direitos

tem solo de embasamento cristalino com

humanos em todo o mundo, estão

baixa capacidade de infiltração. Nas bacias

no centro da Agenda 2030.

sedimentares, os solos têm uma maior
profundidade, o que permite uma maior

A água é fundamental para concretizar essa

infiltração e suprimento de água.

visão e essa ambição. Ela é essencial para
a saúde e para o bem-estar da sociedade,

16

O que muitos não sabem sobre a água em

para acabar com a fome, alcançar a

regiões semiáridas é que, além de escassa,

segurança alimentar e melhorar a nutrição.

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.

No combate à falta de água no sertão, temos explorado como soluções sociais
neste projeto algumas alternativas, dentre elas:
Sistema
Dessalinizador

Construção de barragens
subterrâneas

Limpeza e manutenção (reforma) de barragens e açudes já existentes
Perfuração de poços artesianos

MAIS ÁGUA

Fornecimento de água a partir de caminhão “pipa” para comunidades onde não há viabilidade
para as soluções acima.

17
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Dados do SNIS – Sistema Nacional de Informações

O LIVRES contribui diretamente para essa

sobre Saneamento apontam que, no Piauí

meta e tem buscado soluções eficientes para
promover o acesso à água de forma viável,

27%

escalável e sustentável.

da população não tem
acesso à água

As doenças relacionadas à água estão

Segundo o Monitor das Secas de julho/2021, em

intimamente ligadas à pobreza e afetam de

decorrência de chuvas abaixo da normalidade,

maneira desproporcional as comunidades mais

houve avanço da seca moderada (S1) no centro e no

vulneráveis, que não têm acesso até mesmo aos

sul do estado. Os impactos são de curto prazo.

serviços básicos de água, saneamento e higiene.

O compromisso de “não deixar ninguém para trás”,

O acesso universal a esses serviços é essencial

atrelado à Campanha Global de alcance da meta

para acabar com as mortes evitáveis causadas

ODS6 – Agenda 2030 da ONU, demanda uma maior

por diarreia e por outras doenças relacionadas

atenção aos grupos desfavorecidos e esforços para

à água, bem como para melhorar a nutrição, a

monitorar a eliminação de desigualdades no acesso

prestação de serviços de saúde, o bem-estar

aos serviços de abastecimento de água potável.

social e a produtividade econômica.

18
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VEJA O QUE PROMOVEMOS JUNTOS NO 1° SEMESTRE DE 2021:

5.700

7

7.270.200

novos sistemas
dessalinizadores

litros de Água Potável
distribuídos

novas pessoas
beneﬁciadas

Parceria MAIS AGUA, FORTLev
e Instituto Água Viva
A sólida e muito representativa parceria entre o LIVRES, a FORTLev
e o Instituo Água Viva continua!
Nossos amigos e parceiros atuam conosco em favor de promover

49

comunidades
beneﬁciadas

12

Comunidades mapeadas
e diagnosticadas para
receberem o Mais Água

o acesso à água potável no sertão. Para que os sistemas

18

novas comunidades
beneﬁciadas com
água potável

dessalinizadores funcionem, as caixas de água para armazenamento
da água salobras, da água boa e do resíduo são fundamentais!

17.48 5

pessoas beneﬁciadas
com acesso à água potável

Nossos parceiros têm nos assistido com as caixas de água, tanto
para implementação de novos sistemas, quanto para substituição
das caixas que já estão antigas em outros.
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O projeto Impacto Sertão Livre, iniciado em 2014, tem reunido centenas de voluntários de
todo Brasil, México, África, Argentina e Portugal em edições que promovem um alto impacto
social, econômico, emocional e cultural em cidades e comunidades do sertão do Piauí.
Durante 10 dias de imersão, nossas equipes realizam ações de visitas às casas das
comunidades para geração e fortalecimento de vínculos; atividades 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, oﬁcinas, cursos proﬁssionalizantes e
atendimentos individualizados sobre direitos e benefícios sociais.

Em 15 edições, o projeto Impacto
Sertão Livre já beneﬁciou as
cidades de Betânia do Piauí,
Capitão Gervásio, Acauã, Queimada
Legenda
Cidades
Bene ciadas
Base
Avançada

22

Cidades
Vizinhas

Nova, São Francisco de Assis,
Bocaina, Caldeirão Grande, Curral
Novo do Piauí, Monsenhor Hipólito,
Massapê do Piauí, Picos, São

23

Raimundo Nonato e Paulistana,

Pólos

bem como seus vilarejos e

Impacto
Sertão Livre

comunidades do interior.

O Impacto Sertão Livre também contribui para

conceitual virtual e experiência prática no

o fomento da economia local, o fortalecimento

sertão em um período de imersão de 10 dias,

da cultura sertaneja e o empoderamento

para equipes de até 21 pessoas:

social das comunidades, por meio da aquisição

o Livres Experience.

dos itens de construção, alimentação e

IMPACTO
SERTÃO LIVRE

hospedagem da equipe com os fornecedores

Esse desdobramento do projeto é uma

locais, contratação de artistas regionais e

grande oportunidade de fortalecermos

parceria com a Defensoria Pública da União do

nossas ações localmente, assistindo os

Piauí para atendimento da comunidade.

povoados em suas necessidades mais
intensamente. Estamos nos preparando

A pandemia paralisou a realização das

para retomar as edições a partir de janeiro

edições do Impacto por causa das grandes

de 2022, se as condições sanitárias de saúde

aglomerações. Em 2021, frente aos constantes

permitirem, aﬁnal, mais de 140 mil pessoas

pedidos dos voluntários de irem para o sertão

já foram beneﬁciadas por esse projeto!

contribuir com a causa, planejamos um
novo formato que contempla o aprendizado
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O Projeto LIVRE SER Sertão promove, junto às crianças e adolescentes, experiências
de socioaprendizagem, na perspectiva do empoderamento, autonomia responsável,
dignidade no exercício da cidadania e superação das vulnerabilidades.
Ao promover atividades extracurriculares, as possibilidades de obtenção de conhecimento são
otimizadas, e como consequência disso, há um melhor desenvolvimento das crianças.
O contraturno é uma possibilidade de extensão do processo de aprendizagem bem como uma
estratégia de manter as crianças fora do ambiente de violação, combatendo essas situações.
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.

26

Parceria LIVRE SER Sertão
e Compassion

Parceria LIVRE SER Sertão e
Ciranda do Saber

Iniciamos um processo de parceria para

A educadora e empreendedora social

ampliação dos atendimentos às crianças do

Meire Nascimento, através do projeto

sertão com a Compassion do Brasil, uma

Ciranda do Saber, nos presenteou

entidade fundada em 1952 em resposta à

com 2100 livros para os trabalhos de

pobreza e à desolação de crianças que se

desenvolvimento de habilidades e

tornaram órfãs. Está em 27 países com seus

competências com as crianças

programas de desenvolvimento de

no sertão do Piauí.

crianças e de líderes.
A Ciranda do Saber é uma empresa
Juntos, Compassion e LIVRES vão atuar de

social que realiza o fomento da leitura

forma mais contundente na formação e

através da destinação de livros a ONGs,

desenvolvimento de crianças por meio da

distribuição em locais públicos, eventos

implementação de metodologias e ferramentas

literários e projetos sociais, além de

reconhecidas internacionalmente.

promover cursos sociais. O projeto
é autossustentável e mantido pela
comercialização dos livros doados. Cada
livro que chega até a Ciranda do Saber

O QUE FAZEMOS:
Promovemos ações psicopedagógicas que
contribuem com mudanças positivas
no contexto familiar;

promove inclusão e incentivo à leitura.
Estamos muito felizes com essa parceria.
Acreditamos que a leitura traz diversos
benefícios na vida de todos, em especial
das crianças do sertão.

Implementamos tecnologias sociais de

LIVRE SER
SERTÃO

desenvolvimento de habilidades,
competências e valores;
Promovemos espaços de socialização e diálogo
que combatem práticas culturais danosas.

Só no 1° semestre de
2021 já beneﬁciamos

505 CRIANÇAS

27
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A causa da criança é o início de tudo

discriminação, abuso, abandono,

para o LIVRES. Atuamos em duas

violência e exploração), tiveram

frentes para dar condições de vida

seus vínculos familiares fragilizados

melhores às crianças: no acolhimento e

ou rompidos. Numa unidade de

em atividades de contraturno.

acolhimento são garantidos os direitos
básicos da criança e do adolescente

Atuamos há 15 anos, inicialmente na

como: alimentação, educação, saúde,

capital São Paulo (2006 – 2016), depois

lazer e o direito à convivência

em Teresina (2015 – 2018), e, agora, em

familiar e comunitária.

Santo André (desde 2018).
Cada unidade pode acolher até 20
São duas casas de acolhimento para

crianças e adolescentes em condições

até 40 crianças e adolescentes,

seguras e protetivas, buscando manter

com 42 profissionais dedicados,

seus vínculos com a comunidade,

impactando em suas famílias

inserindo-os na sociedade local.

diretamente e na dos acolhidos.
Este trabalho também promove o

30

O Acolhimento Institucional Integral

atendimento às famílias dos acolhidos,

Livre Ser visa à proteção da infância

articulação com os órgãos da rede de

e desenvolvimento de novas

proteção à criança e ao adolescente,

gerações saudáveis emocional,

além de mobilizar voluntários de várias

física e espiritualmente.

áreas que desejam ser instrumentos
para uma sociedade transformada

É um serviço de proteção integral às

impactando de forma positiva na

crianças, adolescentes e jovens que,

vida dessas crianças.

por motivo de risco (negligência,

Parceria LIVRE SER Sertão e Ciranda do Saber
A educadora e empreendedora social

eventos literários e projetos sociais, além

Meire Nascimento, através do projeto

de promover cursos sociais. O projeto

Ciranda do Saber, nos presenteou

é autossustentável e mantido pela

com 2100 livros para os trabalhos

comercialização dos livros doados. Cada

de desenvolvimento de habilidades

livro que chega até a Ciranda do Saber

e competências com as crianças no

promove inclusão e incentivo à leitura.

sertão do Piauí.

LIVRE SER
ACOLHIMENTO

Estamos muito felizes com essa parceria.
A Ciranda do Saber é uma empresa

Acreditamos que a leitura traz diversos

social que realiza o fomento da leitura

benefícios na vida de todos, em especial

através da destinação de livros a

das crianças do sertão.

ONGs, distribuição em locais públicos,

31
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CELEBRE CONOSCO O
QUE FOI FEITO NESSE
PRIMEIRO SEMESTRE!

1

5.700

Desacolhido por
maioridade

Atividades lúdicas, pedagógicas
e de reforço escolar, de lazer, de
desenvolvimento de autonomia e
autoestima, culturais,
de celebração.

6

Reintegrações
familiares

32

14

896

Capacitações dos
colaboradores
educadores
sociais.

Articulações e Advocacy

Em favor da socialização da criança, com
a Rede de Proteção e parceiros da rede de
Atendimento à Criança e Adolescente.

43

Visitas domiciliares realizadas

Visitas técnicas às casas dos pais e familiares
para análise do ambiente, escuta sobre os
desafios, entendimento das condições e
possíveis a encaminhamentos aos
órgãos correspondentes.

50

Acolhidos

33
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRO

O Livres é reconhecido e certificado pelo Selo Doar por sua transparência e austeridade
na gestão dos recursos recebidos, bem como nos investimentos às atividades fim, ou

seja, nos projetos. Todas as nossas atividades financeiras são auditadas por empresa
terceirizada a fim de garantir a transparência, idoneidade, cuidado com a aplicação dos
recursos e também para gerar informação qualificada a todos os envolvidos.

Confira abaixo como nossos recursos foram aplicados no
primeiro semestre de 2021:

Administrativo

Missão Social
Sustentável

15%

36

Mais Água

18,9%

R$242.366,77

R$306.991,94

Recursos

Investimentos
aplicados
Projetos

72%

R$1.175.263,51

17,5%
R$283.953,73

Impacto
37
Sertão Livre

7,5%

13%

Aplicação dos
recursos

R$205.100,00

R$121.792,02

Livre Ser

56,1%
R$909.992,58

Total:

R$ 1.622.730,28

Total:

R$ 1.622.730,28
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Para cada R$1 investido,
geramos outros R$ de
retorno social nas áreas:

Atividades
de Saúde
R$ 7,64

38

Mais Água
R$ 6,29

Com apoio da SEALL, organização especializada em processos de mensuração,
avaliação e gestão do impacto, demonstramos resultados de nossos esforços em
transformar a realidade de comunidades carentes, entendendo que somos parte da
solução para os desafios da sociedade.
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.

CONFIRA UM RESUMO DO
NOSSO IMPACTO SOCIAL

Voluntariado
R$ 4,61

Atividades de
cultura e lazer
R$ 9,75

39
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PALAVRA DO CEO

Somos uma organização que

É uma satisfação hoje ver

estimula a criatividade, a

mensurados os impactos

inovação e processos ágeis

sociais, econômicos e

com adoção de tecnologias

f inanceiros que promovemos

digitais para a promoção de

em nossa sociedade.

uma sociedade mais justa,
40

inclusiva, cooperando para

Sobre os nossos resultados, o

as metas dos Objetivos de

que nos motiva é saber que

desenvolvimento Sustentável

esses dados não são apenas

da Agenda 2030 da ONU.

de números, mas reflexo das
nossas ações propiciadas pela

“

Estamos em um setor que lida com o que temos de mais valioso: a vida. Todos
os desaf ios que enf rentamos para nos estabelecer como entidade no Terceiro
Setor brasileiro, bem como os desaf ios que agora enf rentamos para sobreviver
nesse cenário pandêmico, vieram para nos mostrar que dá para ser mais
ef iciente e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso a quem precisa. Tudo isso sem
perder a essência, a humanização do cuidado e o propósito.
Completamos 15 anos atuando efetivamente para a transformação da vida de
pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade e alto risco. Somos
uma organização com Balanced Score Card-BSC e metodologias de gestão para
alcance do resultado de legado dimensionado no planejamento estratégico.

Estamos alegres porque

solidariedade e engajamento

chegamos à fase de

de milhares de pessoas que

consolidação do nosso SROI,

doam e se doam para essas

que compartilharemos com

causas. Nada do que fazemos

todos em muito breve.

seria possível sem os doadores,
parceiros e voluntários.
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PARCERIAS

META EM
PROGRESSO

11.575 VIDAS

25.000 VIDAS

42

Apesar dos efeitos da covid-19,
em que a entidade também se
viu em um cenário inusitado,
onde foi preciso redesenhar todo
planejamento, programação e
atuação da organização, nossa
Liderança foi impulsionada para
a criatividade e inovação, sempre
seguindo os pilares que nos
sustentaram até aqui.
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.
Para 2021 e para anos que ainda
estão por vir, mantemo-nos focados
em alcançar mais vidas, transformar
a realidade, o contexto em que
atuamos, trazendo melhorias
efetivas para o sertão.

“

Temos buscado um posicionamento de mercado coerente, inovador e
sustentável, estando abertos para conversar sobre outras possibilidades,
negócios e modelos de atuação social”, af irma o CEO, Clever Murilo Pires.

As articulações do LIVRES visam
novos modelos, conexões e
parcerias com projetos corporativos
de responsabilidade social. Além de
preservar os programas e projetos
sociais, buscamos oportunidades
de crescimento fazendo mais,
melhor e diferente.

É uma parceria benéﬁca
para ambos os lados: para o
cumprimento do objetivo social
das OSCs e para a valorização
das empresas frente ao mercado
de investimentos que já exige
o engajamento corporativo na
análise de seus ativos.

As empresas têm deixado de
ser apenas negócios, passando
a assumir o protagonismo de
empresas-cidadãs, com uma
posição proativa de contribuir
e encaminhar soluções para
problemas sociais.

“As organizações sociais têm
que implementar parcerias
de acordo com seu objetivo
de negócio e mercado, que
cooperem para o seu crescimento,
evidenciando sua capacidade de
execução, entrega, governança
e transparência, prestando
contas detalhadas regularmente,
bem como potencializando a
transformação e o impacto a
serem gerados”, ﬁnaliza o CEO.

Assim, as empresas deﬁnem um
compromisso ético, dedicando
tempo e recursos materiais,
humanos e ﬁnanceiros para
desenvolver o bem comum.
No contexto atual, as parcerias
são ainda mais decisivas para a
sobrevivência e continuidade das
organizações sociais.
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Fale com
o Instituto Livres =)
(11) 9.8542-6677
contato@institutolivres.org.br
Rua Dom José de Alarcão, 55
7º Andar
Bairro Ipiranga – SP
CEP: 04208-040

