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PALAVRA DO
PRESIDENTE

O povo sertanejo é sobretudo um povo forte, receptivo e feliz, apesar de parte da população estar
inserida abaixo da linha da pobreza. O sertão é um Brasil de extrema escassez que poucos
brasileiros conhecem, o que a mídia divulga é só um pouco da realidade que encontramos ao
caminhar pelas distantes comunidades rurais e quilombolas.
A situação social é crítica. Os sertanejos vivem a pior crise hídrica dos últimos 70 anos. A água
consumida em grande parte das comunidades rurais é a da chuva, quando chove entre os meses
de novembro-janeiro. Fora isso muitos caminham até 6 horas para conseguir água. Segundo o
Instituto Trata Brasil, o país conta com 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, sendo
que, destas, cerca de 23 milhões estão no semiárido nordestino.
Essa é a realidade que enfrentamos todos os dias. A crise hídrica impõe ao sertanejo o
desemprego, a falta de trabalho, o ócio e uma das menores rendas per capita do Brasil. Além de
gerar um círculo vicioso com drogas, álcool, desestruturação familiar, exploração sexual infantil e
gravidez na adolescência.
Neste sentido, o Instituto Água Viva trabalha para contribuir com a mudança deste cenário.
Implantando projetos de geração de renda, atendimento à saúde, escolas de esportes e projetos
de educação complementar, que são os pilares da nossa atuação.
As demandas do Sertão são enormes, dificuldades com o clima, as longas distâncias e as
condições das estradas tornam tudo um grande desafio. Mas ao longo dos últimos 04 anos
atuamos, com um time de profissionais multidisciplinares comprometidos com a causa e
tivemos conquistas sociais animadoras. Em 2018 alcançamos 14.916 pessoas um crescimento
de 22,29% em relação ao ano de 2017.
Há muitos desafios a percorrer, cada município e cada comunidade têm suas características. É
preciso estar inserido de corpo e alma em cada uma delas e viver o dia-a-dia da comunidade para
aprender com ela os seus costumes, entender a sua história e então poder fazer as intervenções
necessárias.

CARLINSTON DE LIMA PEREIRA
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INSTITUTO
ÁGUA VIVA

Fundado em 2015, o Instituto Água Viva - IAV é uma instituição sem fins
lucrativos e econômicos, que realiza projetos sociais no sertão nordestino afim
de impactar e transformar a realidade da população sertaneja.

MISSÃO
Apoiar a família sertaneja a se desenvolver de forma integral, proporcionando o
acesso à informação e descoberta de potenciais de desenvolvimento social,
econômico e educacional.

VISÃO
Ser
agente
promotor
de
alteração do cenário social das
comunidades rurais do sertão
brasileiro por meio de ações
para a consciência de cidadania
e do resgate da dignidade
humana.

VALORES
Tudo que fizermos deve ser baseado no
respeito, transparência, igualdade, ética,
justiça social, qualidade. Dedicando a
esses
princípios
e
valores
conseguiremos alcançar todos os
nossos objetivos, cumprir a nossa
missão e ser referência de agentes
transformadores para toda a sociedade.
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OS PILARES
DE ATUAÇÃO

A equipe do Instituto Água Viva trabalha com um único objetivo: levar esperança
aos sertanejos. Em um ciclo perpetuado pela miséria, os nordestinos são vítimas
diretas da falta de oportunidades. São crianças e adultos em situação risco social
agravante. Por isso, estamos alicerçados em pilares fundamentais para o suporte
das ações.

mais de 15 mil
beneficiados em 2018

CULTURA E ARTE
Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Nordeste concentra 52,7% do total de analfabetos do País. Pensando
nisso, o Instituto Água Viva atua com projetos sociais educacionais para atender
crianças e adolescentes no período de contra turno escolar.
Acreditamos que a educação é capaz de mudar realidades. Interrompendo o
ciclo da miséria no Sertão.
Com as aulas de reforço escolar e
alfabetização queremos levar
conhecimento de forma adequada e
contextualizada, sendo um suporte para o
desenvolvimento intelectual das crianças
sertanejas.
Usamos a educação como ferramenta
para a construção de um futuro com novas
oportunidades. Tornando cada criança a
protagonista de sua própria história.

Por meio das escolas de Inglês e
Informática queremos preparar os
pequenos sertanejos em seu futuro
profissional, bem como
democratizar o acesso a informação
de qualidade.

CULTURA E ARTE
Por meio da cultura oferecemos projetos que tem reerguido e até formado
sonhos que estavam perdidos e distantes nos corações das crianças sertanejas.
Fazemos isso por meio das nossas escolas de balé e música.
Atividades culturais são uma diversão para os pequenos sertanejos, talvez seja
por isso que tantas crianças gostem da atividade. Mas quando se trata de
dançar balé e aprender a tocar algum instrumento, a atividade pode ser ainda
mais importante.
O balé e a música ajudam no desenvolvimento físico e psíquico da criança. Por
meio desta atividade as crianças desenvolvem a concentração, a postura e o
ritmo.
Quando pensamos na realidade do Sertão a prática de atividades culturais
ganham uma importância ainda maior. Por meio das nossas escolinhas
retiramos centenas de meninas e meninos do ócio, apresentando-as novas
perspectivas de futuro.

732 crianças e adolescentes

GERAÇÃO
DE RENDA
O Instituto Água Viva promove geração de renda através da qualificação e do
trabalho. Em 2018 estimulamos o empreendedorismo social por meio de
projetos em que temos a oportunidade de empoderar centenas de pessoas.
Famílias que não tinham perspectivas já acreditam em um futuro promissor.
Enxergamos a Geração de Renda como um caminho para o empoderamento,
possibilitando uma intervenção no ciclo da miséria no Sertão.
Nossos projetos são implantados em localidades onde a maioria das pessoas
não possuem carteira assinada. Em média, isso representa 96% da população
sertaneja.
Nossos projetos também contribuem no fortalecimento do vínculo familiar, tendo
em vista que pela falta de emprego, o êxodo rural é algo eminente.
Temos projetos de: Fábrica de Violão e Brinquedos de madeira, confecção de
camisas e bonés e projetos com horta comunitária.

343 beneficiados diretos e indiretos
em nossos projetos de Geração de Renda

ESCOLA
DE ESPORTE
Queremos promover uma verdadeira transformação na vida de milhares de
crianças e adolescentes por meio do esporte.
Aproveitando o amor que o brasileiro tem pela bola, usamos o futebol como
instrumento de transformação social. Por meio da prática esportiva queremos
ensinar valores que são fundamentais para a vida humana, como ética, respeito,
honestidade, caráter e responsabilidade. Formando assim cidadãos mais
comprometidos em transformar as duras realidades.
A escola de esporte desempenha um importante trabalho na vida dos alunos,
pois contribui para a formação física e psíquica, possibilitando um
desenvolvimento saudável para crianças e adolescentes.

1480 alunos

AÇÃO SOCIAL
VOLUNTÁRIA
No pilar Ação Social Voluntária, o IAV mantém duas vans consultórios que circulam por locais de difícil
acesso para levar tratamento dentário e atendimento médico gratuito que atuar nas comunidades em
extrema pobreza. Voluntários de todo país fazem este projeto ir tão longe. O trabalho ajuda a melhorar a
qualidade de vida de muitos sertanejos que, muitas vezes, nunca tiveram a oportunidade de ir a um médico
em toda a vida. Outros profissisonais se destacaram em 2018 no voluntariado, como psicólogos,
piscoteraeutas e educadores socais em palestras às mulheres sertanejas. Ao todo cerca de mil mulheres
passaram por diversas palestras de autoestima.

12.814
pessoas atendidas
O trabalho voluntário de
tem
mudado a realidade dos povoados
distantes da Bahia, Piauí e
Pernambuco. Uma parceria que faz
toda a diferença. Quando não é
possível a presença voluntária, o IAV
contrata médico local. Queremos
promover o atendimento médico
gratuito.
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INCLUSÃO
NO CECA-BA

Em 21 de novembro de 2018, o Conselho Estadual
da Criança e do Adolescente, CECA-BA,
reconheceu Instituto Água Viva como promotor da
inclusão social de crianças e adolescentes, como
previsto no ECA, por meio da Resolução 12/2018.
Na mesma oportunidade, o CECA aprovou o
projeto ESPORTE MAIS SERTÃO que irá beneficiar
500 crianças em 10 escolas de futebol, no estado
da Bahia. Com a inclusão, o Instituto tem o
reconhecimento do Fundo da Criança e do
Adolescente- FIA, para captar recursos junto às
empresas de lucro real para destinação fiscal, e de
pessoas físicas em todo território brasileiro.
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ONDE
ESTAMOS

Estamos presentes em 03 estados, 23 municípios
e realizando trabalhos sociais em 406
comunidades rurais do sertão nordestino
Brasileiro.
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NOSSOS
NÚMEROS

Um crescimento de 24,21%
em relação a 2017.

1.480
alunos
12.814
atendimentos
343
beneficiados
732
crianças

AÇÃO SOCIAL
VOLUNTÁRIA
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PARCERIAS
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PLANO DE
AÇÃO 2019
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CONCLUSÃO

Acreditamos que o Sertão irá passar por uma grande transformação social nos próximos
anos e estamos nos preparando para ser parte dessa história. O IAV – Instituto Água
Viva, foi criado em 2015 para impactar a geografia do Sertão Nordestino. A Instituição
em apenas 04 anos já é uma referência para muitos sertanejos, empresários e até
mesmo para os Governos. O Instituto conseguiu em pouco tempo, mas com muito
trabalho, estabelecer um padrão de qualidade, maximizando os resultados e fazendo
cada vez mais projetos, com o maior aproveitamento dos recursos. Desde o início das
atividades até hoje, existe o forte desejo de realizar e transformar vidas, realizar sonhos
e gerar novas oportunidades para as comunidades atendidas.
Em 2018 as ações do IAV na oferta de matrículas dos projetos sociais para crianças e
adolescentes chegou a 2.212 crianças matriculadas nas escolas de esportes e educação
complementar. Ainda em 2018 importantes parcerias foram celebradas, entre elas:
Enactus, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ações de empreendedorismo
social. No mesmo tempo vieram as parcerias com a Univasf ( Universidade do Vale do
São Francisco) e a Embrapa para implementação de uma solução tecnológica integrada
para produção de alimentos, uma inovação na área de geração de trabalho e renda
desenvolvido para gerar soberania alimentar para as comunidades carentes.
Para o ano de 2019, queremos solidificar todo o trabalho construído ao longo destes 4
anos de atuação. Implementando projetos que nos possibilite aumentar o número de
pessoas assistidas em nossos sociais. Queremos que a esperança de uma vida melhor
alcance ainda mais sertanejos. projetos

