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2020 nos trouxe uma nova realidade repentinamente. Um 
cenário que rompeu toda a dinâmica que há anos estivemos 
habituados. 

Empresas, organizações e pessoas foram obrigadas a se adaptar a uma 

jornada que, por mais que já fosse exercida em alguns lugares, ainda não 

era bem compreendida pela maioria.

Com o distanciamento, a crise e a incerteza dos novos tempos, tivemos 

o grande desafio de entender como nos comportar neste momento que 

resultou em novas maneiras de trabalho, novas maneiras de auxílio, novos 

comportamentos. E ainda, precisamos prezar pelos nossos familiares, sim, mas 

especialmente pelos mais vulneráveis.

E diante de todo esse contexto, fomos agraciados com a oportunidade 

de experimentar a fidelidade e comprometimento de nossos amigos 

e doadores; de acessar novos recursos que nos permitiram socorrer as 

famílias no sertão com alimentos, água potável e cuidado socioemocional.

Nos adaptamos, nos reestruturamos e contribuímos positivamente para 

a vida de milhares de pessoas! te convido a ver (ler) tudo o quanto 

conquistamos com a ajuda e solidariedade de tantos amigos, parceiros 

Livres.

Deus os abençoe,

PALAVRA 
DO PRESIDENTE
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Trabalhar para a extinção dos males 
sociais em comunidades de baixo 

índice de desenvolvimento humano no 
Brasil por meio de ações que inspiram e 

mobilizam pessoas.

NOSSA MISSÃO

Ser referência em projetos que 
cooperam para extinção dos males 

sociais, transformando vidas por meio 
de nossos valores.

NOSSA VISÃO

Compaixão, Espírito de Cooperação, 
Inovação Social, Transparência, 
Sustentabilidade, Compromisso, 

Excelência e Simplicidade.

NOSSOS VALORES
23.703CRIANÇAS
ATENDIDAS

32.204FAMÍLIAS
ATENDIDAS

139COMUNIDADES
ATENDIDAS

182.489PESSOAS
ATENDIDAS

AMAR 
O PRÓXIMO 
COMO 
A NÓS 
MESMOS.

O NOSSO 
PROPÓSITO É:
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NOSSAS 
SOLUÇÕES
SOCIAIS:

Projeto de missão social 
sustentável que visa atender 
as comunidades em suas 

necessidades básicas, 

promovendo transformação 

de bem-estar, autoestima e 

desenvolvimento de vida e 

convivência.

Projeto de mobilização de 
parceiros e amigos artistas 
em favor da causa do sertão. 
Em 2020, culminou em grande 

evento presencial e live.

Acolhimento institucional 
integral de crianças e 
adolescentes vítimas de 

situações de violação dos 

seus direitos (maus tratos, 

abusos, abandono, etc).

Desenvolvimento de 
atividades de formação 
de valores positivos e 
comportamentos saudáveis 
por meio da implementação 

de tecnologias sociais com 

crianças e adolescentes.

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.

Viabiliza soluções de acesso 
à água limpa e potável para 

comunidades e povoados 

que sofrem com a seca, sede 

e fome no sertão.
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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. Então, 

no final de 2019, estabelecemos 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 de atendimentos junto às 

comunidades e povoados.

O escritório operacional na região é estratégico 

para o acompanhamento dos resultados 

junto às comunidades e vilarejos que já 

foram beneficiados pelos nossos projetos e, 

claro, expansão dos mesmos. Nossa equipe, 

junto com voluntários parceiros locais, atua 

fortemente em ações que cooperam para a 

melhoria efetiva das condições de vida das 

famílias daquela região.

Focamos em atender as comunidades 

sertanejas em suas necessidades básicas, 

promovendo transformação de bem-estar, 

autoestima e desenvolvimento de vida e 

convivência.

O ano de 2020 trouxe-nos muitas surpresas. 

Apesar da crise, do enfrentamento do 

covid-19, ampliamos nossa atuação na região, 

conhecemos mais comunidades desassistidas 

e pudemos atuar de forma integral junto às 

famílias, impactando positivamente a realidade 

encontrada e aflita daquelas pessoas no sertão 

do Piauí.

Em parceria com amigos de São 
Paulo, Transforma Brasil, Método IP, 
Fundação Banco do Brasil – Pátria 
Voluntária, Grupo UOL – Benfeitoria e 
B3 Social pudemos distribuir cestas 
básicas a milhares de famílias que 
vivem em situação de pobreza e 
extrema pobreza em 47 povoados.

Em parceria com o Instituto Água Viva, 
que nos doou máscaras, pudemos 
distribuir 3 mil máscaras à população 
de Paulistana/PI e interior, zona 
rural. Recebemos também materiais 
pedagógicos e de formação para 
trabalhar com adultos e crianças, 
tanto da Mundo Cristão, quanto da 
Jesus Copy. Ao todo foram 9.500 
exemplares!

2020 - MISSÃO SOCIAL SUSTENTÁVEL

VEJA NA PRÓXIMA 
PÁGINA O QUE 
PROMOVEMOS EM 
2020, COM TODOS 
OS DESAFIOS 
DO CONTEXTO 
ENFRENTADO:
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47COMUNIDADES
ATENDIDAS 

25.225PESSOAS
BENEFICIADAS

13PALESTRAS
E OFICINAS

719CRIANÇAS
ATENDIDAS 237ATENDIMENTO

PSICOSSOCIAL 

5.045FAMÍLIAS
BENEFICIADAS 

184VISITAS
DOMICILIARES 

64VOLUNTÁRIOS
ENGAJADOS

14ATIVIDADES PED-
AGÓGICAS DI-
RECIONADAS A 
CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES 

72REUNIÕES
TEMPO LIVRE 

3.852CESTAS BÁSICAS
ENTREGUES 

2020 - MISSÃO SOCIAL SUSTENTÁVEL

35TONELADAS
DE ALIMENTOS
ENTREGUES

1
TON
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JUNTOS PELO SERTÃO

AMIGOS E ARTISTAS 
SE REUNIRAM NO 
ALLIANZ PARQUE EM 
FAVOR DO SERTÃO.
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JUNTOS PELO SERTÃO não foi um evento apenas, é 
um projeto ousado no que diz respeito a evento, 
experiência, captação e propósito! O JUNTOS 
PELO SERTÃO é um projeto solidário que reuniu 
grandes nomes da música na arena com o maior 
número de shows do mundo – Allianz Parque – com 
intuito de dar visibilidade à causa do SERTÃO e 
promover mudanças efetivas na vida de milhares 
de pessoas! 

O evento aconteceu no dia 14 de julho, com participação 

presencial no evento, em modelo drive-in para 280 carros, com 

4 pessoas cada. Foi incrível reunir tantas pessoas com todas as 

medidas de segurança para o enfrentamento da pandemia em 

favor de uma causa tão nobre! 

O Allianz, seguindo sua essência, se adaptou ao cenário atual, 

e apresentou um formato de espetáculo comprometido com 

todas as normas de segurança e proteção exigidas pelo 

Ministério da saúde e Governo de São Paulo.

Participaram conosco do evento Juntos pelo Sertão amigos 

e artistas que se doaram pela missão! Entre eles estão: Aline 
Barros, Isaias Saad, DJ PV, Gabriel Guedes, Juliano Son, Julia 
Vitoria, Eli Soares, Fernanda Madaloni, Mauro Henrique, Projeto 
Sola, Luca Martini, Douglas Gonçalves do Jesus Copy e o pastor 
Hernandes Dias Lopes.

O foco do evento que também foi transmitido em formato LIVE 

foi trazermos visibilidade para as necessidades das famílias 

sertanejas do Piauí, que vivem num contexto de extrema 

pobreza, falta de acesso à água, analfabetismo, violência, 

abusos e desesperança. Nosso objetivo foi contar uma história 

e mostrar a todos que, juntos, podemos mudar a realidade 

dessas pessoas. E tudo isso, trazendo um ambiente de 

interação, adoração e alegria!

A Live foi transmitida no canal do Livres, bem como no dos 

amigos parceiros conosco nesse evento e teve um alcance 

de mais de 300 mil visualizações!

Para que isso pudesse acontecer e obtivéssemos êxito em 

nosso objetivo, tivemos muitos envolvidos, além dos artistas 

acima. Veja:

Patrocínio da Talita Kume, marca personalizada de roupas 

femininas com modelos da estação que seguem o estilo 

despojado elegante; 

Apoio da Spigreen, empresa focada na produção, 

desenvolvimento, pesquisa e comercialização de Spirulina;

Organização conjunta da Love7group e produção musical 

do Hananiel Eduardo, produção videográfica do Flauzilino 
Jr e apoio logístico estrutural da Hype Produções;

Doador Investidor Master: Método IP.

FOI UM MOMENTO 
INESQUECÍVEL!

280 300K
Carros com
04 pessoas

de views
simultâneos
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CLIQUE AQUI E VEJA COMO FOI A LIVE
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“ENSINA A CRIANÇA NO CAMINHO EM QUE DEVE ANDAR, 
E, AINDA QUANDO FOR VELHO, NÃO SE DESVIARÁ DELE.”
Provérbio de Salomão

LIVRE SER ACOLHIMENTO
Impacto Social • Instituto Livres • 2020
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O Acolhimento Livre Ser é um projeto 
realizado pelo Instituto Livres desde 
2006. Atualmente, o serviço é ofertado 
no município de Santo André/SP, onde 
temos as Casas LIVRE SER I e II. Nossa 
atuação visa à proteção da infância, 
cuidado e desenvolvimento de novas 
gerações saudáveis emocional, física e 
espiritualmente. 

O Projeto LIVRE SER promove junto a crianças e 

adolescentes experiências de socio-aprendizagem, 

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.

Para além de todas as medidas necessárias para 

conter a propagação do vírus, foi muito importante 

pensarmos nos cuidados relacionados à equipe 

neste momento, com todas as crianças na casa, 

sem poder sair e sem poder receber visitas, além de 

afetado(a)s pessoalmente por toda essa situação. 

A manutenção dos espaços de cuidado e reflexão 

com a equipe são essenciais, apesar dos desafios 

que tivemos para dar conta da rotina com essa 

nova configuração.

CELEBRE
CONOSCO:

41
Acolhidos

267
Atividades
com voluntários

01
Reintegrações 
familiares

02
Desacolhimento 
por Maioridade

4.763
Atividades de 
acompanhamento escolar
atividades de reforço escolar, 
aperfeiçoamento da caligrafia, escrita 
e leitura, acompanhamento das aulas 
televisionadas, acompanhamento dos 
educadores nas lições, tarefas de casa e 
atividades extracurriculares, jogos educativos, 
avaliações bimestrais e atividades 
pedagógicas de estímulo com os bebês.

899
Atividades lúdicas, 
pedagógicas e de reforço 
atividades lúdicas, de lazer, 
pedagógicas, sensoriais, de 
desenvolvimento de autonomia 
e autoestima, culturais, de 
celebração.

80
Visitas domiciliares
realizadas 
visitas técnicas às casas 
dos pais e familiares para 
análise do ambiente, 
escuta sobre os desafios, 
entendimento das 
condições e possíveis 
encaminhamentos aos 
órgãos correspondentes.

744
Articulações
e de advocacy
em favor da socialização 
da criança, com a Rede 
de Proteção e parceiros 
da rede de Atendimento à 
Criança e Adolescente.

10
Capacitações dos 
Colaboradores 
Educadores Sociais 
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“O QUE SE FAZ AGORA COM AS CRIANÇAS
É O QUE ELAS FARÃO DEPOIS COM A SOCIEDADE.”
Karl Mannheim

LIVER SER SERTÃO
Impacto Social • Instituto Livres • 2020
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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.

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.

Trabalhando a criança & Desenvolvendo 

a família. O que fazemos?

Promovemos ações 
psicopedagógicas que 
contribuem com mudanças 
positivas no contexto 
familiar para que crianças e 
adolescentes tenham qualidade 
de vida. Buscamos em nossa 
atuação com as crianças:

Diante da percepção do contexto das crianças e adolescentes, 

nos mobilizamos ainda mais para atendê-las de forma a propiciar 

um desenvolvimento integral, humanizado, com oportunidade para 

o despertamento, para a evolução cognitivo-emocional, para a 

formação de comportamentos por meio de valores positivos. 

E um pequeno trabalho local foi tomando grandes proporções: 

crianças que convidam outras, pais que querem trazer seus filhos e, 

mesmo com a distância entre os povoados, nossa equipe começou a 

ir até elas. 

Buscando trabalhar, cada vez mais, de forma intencional com as 

crianças e adolescentes, vimos no Itau Unicef Social uma grande 

oportunidade de reunir capacitação e recursos para trabalhar em 

atividades de contraturno com as crianças, de forma a criar condições 

de vida melhores, com mais acesso ao ensino, educação, artes, 

cultura e esportes.

Entendemos que boas práticas educacionais são um caminho para 
a multiplicação das iniciativas de desenvolvimento integral. E que 
é preciso contribuir também para a continuidade desse importante 
papel social por meio do fortalecimento institucional do trabalho 
que temos realizado. 

Assim, a seleção e participação no Percurso Formativo do Itau Unicef 

tem-nos permitido e levado à reflexão, autoavaliação, mapeamento 

de demandas e potencialidades dos territórios, diagnósticos e, 

finalmente, à elaboração de um Plano de Intervenção que contemple 

o compromisso com o alcance de resultados ao término do Programa.

IMPLEMENTAR TECNOLOGIAS SOCIAIS 

DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES, 

COMPETÊNCIAS E VALORES;

CAPACITAR COLABORADORES, CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES, JOVENS E FAMÍLIAS PARA 

RECONHECER SINAIS DE ABUSO E COMO 

PREVENI-LO;

INSTRUIR E DESENVOLVER COMUNIDADES 

PARA O USO DE FERRAMENTAS POSITIVAS DE 

COLETIVIDADE E TRANSFORMAÇÃO;

PROMOVER ESPAÇOS DE SOCIALIZAÇÃO 

E DIÁLOGO QUE COMBATEM PRÁTICAS 

CULTURAIS DANOSAS.
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IMPACTO SERTÃO LIVRE

“ENTENDO QUE SOLIDARIEDADE É ENXERGAR NO 
PRÓXIMO AS LÁGRIMAS NUNCA CHORADAS E AS 
ANGÚSTIAS NUNCA VERBALIZADAS.”
Augusto Cury
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Mais uma edição do Impacto Sertão Livre realizada 
no Piauí – a 15ª! – marcando a vida de muitas 
pessoas, sejam elas os voluntários, sejam elas os 
beneficiados pelo projeto nos 10 dias de janeiro que 
estivemos em Paulistana!

Foram 370 voluntários amarelinhos de 23 estados brasileiros, sem 

falar que também tivemos participantes do Mexico, Argentina 

e Portugal! E como a cidade nos recebeu! Sem palavras para 

descrever tanto carinho e envolvimento dos moradores em nos 

assistir nos detalhes!

As mulheres da cidade fizeram um grande almoço para receber os 

voluntários na chegada, fizeram cuscuz algumas vezes para o café 

da manhã, emprestaram colchões, acompanharam as ações no 

dia-a-dia, nos mimaram!

Nessa edição, temos a grata oportunidade de dizer que 22 mil 
pessoas foram diretamente alcançadas e beneficiadas com o 

projeto em Paulistana!

Nas atividades pedagógicas e recreativas junto às crianças, 

tivemos ao todo 2.621 crianças participantes, que se divertiram, 

aprenderam sobre valores, comportamentos e ações socioafetivas 

que geram relacionamentos saudáveis... E à noite na praça, a 

alegria e a festa eram todas delas, que dançavam, brincavam e se 

divertiam com os tios e tias amarelinhos!

Tivemos 12 palestras com jovens e adolescentes sobre temas que 

envolvem seu contexto local e assuntos de interesse abordados 

por voluntários profissionais de atuação nas áreas afins. Também 

realizamos 03 palestras para os pais das crianças enquanto 

aguardavam seus filhos.

Um de nossos eixos de atuação são as visitas nos lares e no 

comércio que alcançou 1.777 casas em 12 comunidades e 
povoados! Nossos amarelinhos andaram pelas ruas da cidade 

conhecendo as pessoas, compartilhando histórias, experiências 

e fazendo amizades que marcam as nossas vidas! Como é bom 

e importante essa oportunidade no sertão de entrar nas casas, 

assentar nas calçadas e conversar com as pessoas. Conhece-las 

efetivamente, conhecer sua história de vida e poder fazer diferença 

na vida de alguém.

Uma das voluntárias, dra Andreia, psicóloga, realizou um grande 

café com 61 mulheres da cidade para tratar de assuntos 

delicados no contexto feminino e poder auxilia-las na resolução 

dessas situações.. Foi uma tarde espetacular!

Promovemos 3 cursos profissionalizantes com a participação de 

300 moradores da cidade e região nas áreas de assistente de 

loja, assistente administrativo e empreendedorismo e inovação. A 

entrega dos certificados aconteceu na sexta-feira, dia 24, numa 

grande cerimônia.

Uma média de 35 a 40 mulheres estiveram envolvidas nas Oficinas 
Criativas de artesanato e confecção de bonecas de pano 

ministradas pelas voluntárias Rogeria Alvim, do projeto Boneca 

Vida, e Rita, advogada e artesã. 

Na área da saúde, foram realizados 9.354 atendimentos de saude 

(recorde de todas as edições), 250 exames (eletrocardiograma, 

espirometria e ultrassom), com 3.078 dispensações de 
medicamentos (que foram doados pela MRJ Farma)! A equipe 

de saúde da Secretaria foi muito solícita e nos apoiou e auxiliou 

em tudo para que nossa equipe de amarelinhos pudesse atender 

amplamente a população organizando os espaços, fossem UBSs, 

fossem as escolas!

Além disso, também tivemos os atendimentos de cidadania 

realizados pela Defensoria Pública da União do Piauí, coordenada 

pela Dra Tarcijany que somaram 718 atendimentos instruindo e 
cuidando dos direitos e benefícios do cidadão! Resultado desses 

atendimentos foi a entrega, em junho, pela nossa equipe de 1500 
RGs em Paulistana!

As noites nas praças foram bastante divertidas! Cultura, lazer, 

dança, teatro, música, diversão! Uma média de 1.000 pessoas 
passaram pelo evento que contou com a participação de 

músicos de São Paulo, bem como os da região e foi uma festa! 

Zoe Lilly, Juliano Son, Tarik, Isaque Folha, Joel Quaresma, Jonathan 

e Junior, Luis Filipe, Central de Adoradores... e os preletores nos 

brindaram com seu conhecimento e experiência! Gratos aos 

amigos Inar Brandao, Antonio Carlos Costa, Paulo Borges Jr e 

Carlito Paes.

“FIQUEI MARCADA
POR PODER ENSINAR
UMA MULHER ANALFABETA 
O OFÍCIO DO CROCHÊ!
ISSO PODE MUDAR
A VIDA DELA!”
relata Rogéria
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CELEBRE CONOSCO:

24.669
Pessoas

beneficiadas

14.885
Famílias
visitadas

13
Comunidades 

atendidas

9.354
Atendimentos

de Saúde

250
Exames

de Saúde

3.078
Dispensação

de Medicamentos

718
Atendimentos
de Cidadania

2.621
Crianças 

beneficiadas

03
Oficinas
Criativas

03
Cursos 

Profissionalizantes

340
Pessoas certificadas 

em cursos

14
Artistas

e Preletores 

36
Atividades

de Cultura e Lazer
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“ENQUANTO O POÇO NÃO SECA,
NÃO SABEMOS DAR VALOR À ÁGUA.”
Thomas Fuller

PROJETO MAIS ÁGUA
Impacto Social • Instituto Livres • 2020
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O projeto Mais Água é um projeto 
fundamental para a promoção de 
condições de vida mais dignas, de 
oportunidades de desenvolvimento, 
bem-estar e saúde.

Fundamental para a vida, uma grande carência 

da população do sertão nordestino é a água 

para consumo. Com a seca, o acesso à água 

potável fica comprometido, obrigando moradores 

de centenas de comunidades e municípios a 

sobreviverem a partir do consumo de água 

salgada, barrenta, carregada de coliformes fecais 

e outras substâncias, retirada de poços, açudes e 

barragens que ainda não secaram por completo. 

Sem tratamento algum, o consumo dessa água 

coloca em risco a saúde e a vida de milhares de 

crianças e adultos.

Para reduzir as vulnerabilidades no que diz respeito 

ao acesso à água no Sertão, o Projeto Mais Água é 

uma solução social humanitária. 

Em 2020, parcerias como a da Schin-Heineken, 

B3, Tarik Mohallem, FortLEV e Método IP foram 

fundamentais para avançarmos em atender ainda 

mais pessoas com acesso à água. 

E NÃO PARA POR 
AÍ. NESTE ANO 
DE 2020, NÓS 
CRESCEMOS 29% 
EM ATENDIMENTO
NO MAIS ÁGUA.

VEJA O QUE 
PROMOVEMOS JUNTOS:

22

31

02

11.785 

48.402.500

19 

05

Caminhões 
Pipa

Comunidades 
atendidas com 
água potável

novos Sistemas 
Dessalinizadores

Pessoas 
beneficiadas

Litros de Água
Potável distribuídos

Comunidades 
mapeadas e 
diagnosticadas 
para receberem o 
Mais Água em 2021.

Manutenções 
em 06 sistemas 
já instalados
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Adm Geral

Mob. Art
 Recursos

Projetos

APLICAÇÃO
DOS RECURSOS

78,6%

13%

8,5%

(R$2.965.717,31)

(R$490.155,61)

(R$319.014,56)

48,7%

INVESTIMENTOS 
APLICADOS

12,4%
19,6%

19,2%

(R$1.839.531,07)

(R$468.745,43)

(R$741.055,21)

(R$725.555,76)

Mais Água
Missão Social
Sustentável

Impacto
Sertão Livre

Livre Ser

Os gráficos ao 
lado representam o 
percentual de recursos 
realizados (investidos) 
nos projetos e 
área conforme os 
orçamento/ano 
previstos para cada. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
FINANCEIRO 2020

R$3.774.887,48
Total Aplicado
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Os pressupostos de uma estratégia 
permitem duas explanações: uma que é 
a possibilidade de sustentação no longo 
prazo, em um planejamento com visão 
de futuro; outra que é a necessidade da 
organização de ser única, relevante, com 
criação de valor que atende ao proposito, 
inspirando e mobilizando pessoas.

Ainda que essas deduções passem por um conceito 

que está há anos consolidado, o mundo é dinâmico e 

imprevisível, exigindo que as instituições se reinventem 

e, ao mesmo tempo, permitam e se abram para um 

amplo campo de possibilidades e aprendizados.

Em 2020 nos deparamos com um fato totalmente 

inusitado para todos: os efeitos da covid-19... Todo 

planejamento, programação, cronograma foram 

afetados, contudo, diante da situação, fomos 

impulsionados para criatividade e inovação.

Tivemos que nos adaptar, reorganizar, reinventar numa 

velocidade não prevista. A crise chegou para o Livres 

assim como para muitas outras organizações do 

Terceiro Setor.

Confiantes no propósito que nos diferencia, lidamos 

com a superação em cada situação. Prosseguimos 

com nossos métodos e avançamos com o desafio da 

execução, para fazer a estratégia funcionar na prática.

Estamos muito felizes porque conseguimos compilar 

os resultados nas vidas de muitas famílias, milhares de 

pessoas e crianças em nossos projetos. Não se trata 

apenas de números e Relatório de Impacto Social. 

Se trata de amar o próximo como a si mesmo, ter 

compaixão genuína e atenção sobre o reflexo de 

nossas ações para com a sociedade.

Estamos comprometidos em desenvolver novas 

maneiras de gerar impacto, juntos e inspirados a ouvir 

e aprender com os voluntários que participam dos 

nossos programas, com a comunidade local, parceiros 

e doadores.

Com todos os obstáculos, conseguimos manter nossos 

serviços e expandir as operações. Fortalecemos o 

relacionamento com as lideranças locais sertanejas e 

quilombolas beneficiando muitas mais famílias!

E como as parcerias se mostraram fundamentais, 

estruturantes e comprometidas com o social! 

Temos uma enorme gratidão! Vamos nos preparar 

para muito mais! Sabemos que é possível, seguir 

desenvolvendo, inovando e criando oportunidades 

em tudo que fizermos.

Clever Murilo Pires
CEO Instituto Livres

PALAVRA 
DO CEO “CONFIANTES NO 

PROPÓSITO QUE NOS 
DIFERENCIA, LIDAMOS 
COM A SUPERACAO EM 
CADA SITUAÇÃO.”
Clever Murilo Pires
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ELES ABRAÇARAM AS NOSSAS CAUSAS EM 2020

Doação de 
material educativo.

Doação do 
desenvolvimento
da nossa página
de doação.

Doação para o 
Juntos pelo Sertão.

Recurso de manutenção
do Escritório de Missão
no sertão.

Doação de carretas 
de água potável.

Doação de
cestas básicas.

Doação de 
Treinamentos 
avançados
de Liderança.

Doação de
Medicamentos.

Doação de caminhões 
pipa e de recurso para 
o carro novo de missões.

Doação de
cestas básicas.

Doação de
Máscaras (covid19)

Doação de 
material educativo.

Doação de 
Caixas D’água.

Doação de
cestas básicas.

Doação de Cursos 
Profissionalizantes

Doação de Cestas 
e Cursos Técnico 
Profissionalizante

Doação de Carreta 
Palco Livres

Curso formativo para 
construção de plano 
de intervenção junto
a crianças.

Máquina de lavra roupa e 
secadora para Acolhimento.

IGREJA 
APOSTÓLICA 

ADONAI 

Instalação de 1 sistema Mais 
Água, doação de cestas 
básicas e caminhões pipa.

Tivemos um ano muito, muito especial no que tange aos parceiros! Surpreendentemente incrível 
o que experimentamos da solidariedade e generosidade deles. Por isso, queremos que você 
também os conheça:

GERALDINHO

CLAUDERSON
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EXPECTATIVA PARA 2021

ALCANÇAR POR MEIO DE NOSSAS AÇÕES.25.000 VIDAS

Temos grandes planos para 2021! 
Estamos nos organizando para:
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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 =)


