
Relatório de 
atividades 

Instituto Água Viva | 2019



Sumário

03 08 17

05

06 14

11 20

Palavra do Presidente Pilar Educação 
Complementar

Pilar Saúde

Realidade das Comunidades
Rurais do Sertão

O Instituto Água Viva Pilar Geração
de Renda

Pilar Esporte Eventos e Destaques



Palavra do Presidente

2019 foi um ano de muitas realizações para o Insti-

tuto Água Viva. Ao fazermos um balanço de tudo 

que foi realizado, temos a certeza que tivemos su-

cesso na realização de nossa missão que é apoiar 

a família sertaneja a se desenvolver de forma in-

tegral, proporcionando o acesso à informação e 

descoberta de potenciais de desenvolvimento so-

cial, econômico e educacional, sempre balizados 

por nossos valores que são: respeito, transparên-

cia, igualdade, ética, justiça social e qualidade em 

nossas ações.

A região que atendemos está inserida entre o bol-

são de pobreza do Brasil há muito o que fazer e 

os problemas recorrentes estão a nossa vista e 

precisam ser enfrentados como fome, sede, bai-

xa qualidade de ensino, exploração sexual infantil, 

gravidez na adolescência, falta de oportunidade 

de emprego, ócio, alcoolismo e baixa autoestima. 

Esses são alguns problemas sociais da região.

Nosso trabalho gerou vitórias significativas, com 

destaque especial para a inauguração do comple-

xo social de Lapão. O novo espaço foi a coroação 

de um ano espetacular.

O complexo social de Lapão compreende a casa 

da família que atende crianças em estado de vul-

nerabilidade social; salas multiuso onde oferece-

mos para as crianças, adolescentes e jovens au-

las de música, informática, reforço escolar e balé; 

refeitório com capacidade de oferecer mais de 

1.000 refeições dia e também oferecer treinamen-

to de alimentação saudável e cozinha sertaneja; 

atividades para os idosos e vestiário. O complexo 

tem capacidade de atender mais de 1.000 pesso-

as diariamente.

Palavra do Presidente
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Também tivemos ótimo crescimento em todos pi-

lares que atuamos. No Pilar de Esportes o número 

de alunos aumentou em mais de 20%. No Pilar de 

Educação Complementar crescemos 130% e no Pi-

lar de Geração de Renda crescemos incríveis 201%, 

onde mais 224 pessoas tiveram a oportunidade de 

aumentar a renda familiar e no Pilar de Saúde não 

foi diferente, beneficiamos 10.688 pessoas.

Em 2020 estamos confiantes na realização de 

grandes projetos como o cultivo de morangos, fi-

nalização da adutora em Casa Nova-BA e aumen-

to de 30% no número de atendimentos em nossos 

04 pilares, além de iniciarmos nossas atividades 

em mais 04 municípios do sertão: Boninal, Piatã 

e Quinjingue na Bahia e Paulistana no Piauí. Au-

mentando para 27 o número de cidades atendidas 

pelo Instituto Água Viva.

Que venha 2020!!! Estamos ansiosos para realizar 

o bem para o povo nordestino que respeitamos e 

queremos tão bem.

Carlinston de Lima Pereira
Diretor do Instituto Água Viva
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Em 2018 o Brasil atingiu a marca de 13,5 milhões de pessoas vivendo 

em extrema pobreza, 4.5 milhões a mais que em 2014, representando 

6,5% de toda a população do país, um recorde de pessoas em situação 

de extrema pobreza e dos índices de desigualdade, mais da metade 

vivem no Nordeste sem instrução ou ensino fundamental completo.  

Quase metade (47%) dos brasileiros abaixo da linha de pobreza tam-

bém estava na região Nordeste. Todos os estados das regiões Norte 

e Nordeste apresentaram indicadores de pobreza acima da média na-

cional, sendo o quinto ano seguido no qual o número de brasileiros na 

miséria cresce. 

Segundo o IBGE, é considerado em situação de extrema pobreza quem 

dispõe de menos de US$ 1,90 por dia, o que equivale a R$ 145,00 (US 

4,83). Essa linha foi estabelecida pelo Banco Mundial para acompanhar 

a evolução da pobreza global. Já o número de pobres – aqueles que 

vivem com até 5,5 dólares por dia, ou R$ 796,95 reais, no ano passado 

passando de 39,3 para 38 milhões de pessoas, ou 18% da população. 

Quase imperceptível.

Nós acreditamos que o sertão tem uma grande oportunidade de 

crescimento social onde pode fazer o Brasil virá os seus indicadores, 

bastando acreditar e investir em projetos autossustentáveis de renda 

familiar. O Brasil tem jeito. O sertão Nordestino tem jeito. Basta unir 

forças para encontrar as soluções. 

Recordes de pessoas em situação 

de extrema pobreza e dos índices 

de desigualdade.

Número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha 

da extrema pobreza.

Segundo o IBGE, é considerado em 

situação de extrema pobreza quem 

dispõe de menos de US$ 1,90 por dia, 

ou R$ 145 por mês.

Realidade das Comunidades
Rurais do Sertão

4,5 milhões

13,5 milhões

R$ 145 por mês
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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.

Missão
Criado em 2015, o Instituto Água Viva é uma 

organização social sem fins lucrativos que 

atua no Sertão do Nordeste, sobretudo nos 

estados da Bahia, Piauí e Pernambuco. O 

Sertão, na região do semiárido, foi escolhido 

por ser uma área de extrema pobreza e vul-

nerabilidade social e os índices do IDH estão 

entre os piores do país: com renda per cap-

ta abaixo de 1/2 salário mínimo.

Escolhemos transformar e impactar a geo-

grafia de uma região pouco apoiada no Bra-

sil e ser uma ponte para outras instituições 

na luta pela ressignificação e valorização 

do sertanejo.

Estamos alicerçados em quatro pilares:

Saúde; Esporte; Educação; Geração de Renda

Com esses projetos, atendemos em torno 

de 4.000 crianças em situação risco social 

agravante, cercadas por abusos físicos e se-

xuais, sem nenhuma perspectiva educacio-

nal, e viabilizamos reforço escolar com aulas 

de balé, música, informática e alfabetização. 

Já os adultos participam de projetos de Ge-

ração de Renda, como fábricas de bonés, 

camisas e chinelos, fábrica de violão, hidro-

ponia, piscicultura, plantação de frutas. Ao 

todo, mais de 10 mil pessoas são envolvidas 

direta e indiretamente nos projetos.

SEJA UMA GOTA VIVA

A situação do Sertão é crítica. Os sertane-

jos vivem a pior crise hídrica dos últimos 30 

anos. A água consumida em grande parte 

das comunidades é a da chuva. Em muitas 

cidades e lugarejos as famílias estão abaixo 

da linha da pobreza. Sem água, sem trabalho, 

sem comida. Os abusos sexuais são parte de 

uma ‘cultura’ infame.

Os desafios são enormes. E nós queremos ser 

esperança em meio a desesperanças. Precisa-

mos e contamos com você! Una-se a nós!

O Instituto Água Viva

6

Relatório de Atividades | 2019



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.

Visão

Tudo que fizermos 

deve ser baseado no 

respeito, transparência, 

igualdade, ética, justiça 

social e 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.

Valores
Área de 
atuação
no Brasil

PI
PE

BA
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Educação 
ComplementarPilar

Educação 
Complementar

O pilar de Educação Complementar abriga o maior número de 

atividades para atrair a atenção de crianças e adolescentes. Em 

2019 totalizamos 28 escolas, 1.606 alunos matriculados e 25 

professores. Através do IAV, estas crianças têm tido a oportu-

nidade de aprenderem ballet, inglês, libras, música, informática 

e de serem acompanhadas nas atividades escolares através do 

reforço escolar.

Em todas as atividades os alunos têm se destacado aproveitando 

as oportunidades.

28 
escolas

1.606 
alunos 
matriculados 

25 
professores 

e emprega diretamente

Números
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>>> APRESENTAÇÃO FENDAFOR

O Ballet foi um espetáculo do início ao fim do ano. Com cerca de 

600 meninas matriculadas em 06 escolas no sertão, elas têm supera-

do todas as expectativas. A escola de Acauã, no Piauí, participou do 

Festival Internacional de Dança de Fortaleza (FENDAFOR) e conquis-

tou quatro medalhas, sendo uma de ouro. Fato que elevou a escola e 

deu grande visibilidade nacional. Durante o ano as escolas de Ballet se 

apresentam em festas da cidade e datas comemorativas. No final do 

ano a apresentação de natal é um espetáculo aguardado pelas comu-

nidades locais e reúne centenas de pessoas.

>>> BOLSHOI

Ana Vitória Souza, 11 anos, teve uma participação de excelência e foi 

inscrita para uma seletiva do Ballet Bolshoi, a maior escola do mundo. 

Ela chegou até as etapas finais, passando por 04 provas, sendo 03 

classificatórias em Blumenau-SC. Entre quase 500 meninas do Brasil, 

Vitória ficou em 40º lugar geral. Uma experiência que impactou a vida 

das alunas e tornou sonhos possíveis.

Eventos destaques

06 em600 
meninas
matriculadas 

escolas
do sertão 
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Fala educadora – Geralda Brito – Miguel Calmon-BA

As crianças da zona rural do sertão, possuem um potencial 

extraordinário. Elas podem aparentar ser frágeis e sem muitos 

sonhos, mas são parecidas com a terra onde moram, frutífera 

e de uma beleza espetacular quando as chuvas dos céus caem 

sobre ela. O que falta a essas crianças são oportunidades, 

incentivo e tudo e daí elas mostrarão do que são capazes.
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Pilar 
esportePilar 

esporte

>>> O ESPORTE TEM O PODER DE TRANSFORMAR VIDAS.

O pilar de esporte é um dos mais abrangentes do IAV. Nele par-

ticipam 1.860 crianças e adolescentes distribuídos em 20 esco-

las que vivem a prática esportiva em toda a sua abrangência: do 

treino ao jogo entre equipes. Em todos os treinos os alunos têm 

uma palavra de incentivo que reforça nossos ideais, e aprendem 

aspectos éticos, morais e de cidadania.

Através deste projeto temos a oportunidade de ser agentes de 

transformação na vida dos alunos e dos seus pais. É mais que 

futebol, é esperança e uma mudança de padrão de percepção de 

vida. Por meio do esporte podemos chegar ao coração das crian-

ças e dos seus pais, e abrir portas para relacionamentos mais 

participativos.

>>> METODOLOGIA ESPORTE

Momento Jogo da vida. 
Reflexões sobre ética 

e moralidade.

Treino tático. 
Posicionamento, 

formação do atleta,
marcação e etc.

Saudação e 
despedida.

Aquecendo os 
motores.
Alongamento 
e treino físico.

Treino técnico. 
Passe, cabeceio, 
domínio, chute.

Jogo da bola. 
Aplicação do 

aprendizado no 
jogo em si.
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Eventos destaques
>>> DOAÇÔES REALIZADAS 

1.850 pares de chuteiras novas foram doados aos alunos das 40 

escolas de esporte no sertão, por empresários do ES, SP e MG 

que aderiram à campanha social Bom de Bola. Bom de Escola. 

Uma parceria com o SINEPE-ES, recolheu quase 4 mil pares se-

minovos que também foram doados às crianças sertanejas. O 

esporte uni qualidades como diversão, formação complementar 

e horizontes profissionais, também proporciona valores inesti-

máveis como disciplinada, ética, relacionamento e ainda cresci-

mento humano e social.   Só com parcerias fortes e comprometi-

das como essa, é possível unir esforços, potencializar os recursos 

e alcançar resultados ainda melhores e em menor tempo. Nós 

do IAV temos o privilégio de sermos uma ponte para realização 

de sonos de milhares dessas crianças que veem no esporte uma 

oportunidade de sair do ócio e se tornarem cidadãos de bem. 

40 para1850 
chuteiras
novas

escolas
de esporte

>>> TORNEIO

Um de nossos eventos especiais foi um torneio em casa no-

va-BA,  no mês das crianças em 2019 envolvendo 5 cidades 

(bases), cerca de 300 alunos entre 12 e 17 anos divididos 

em 2 categorias, sub 14 e sub 17.Todos ganharam medalhas 

e premiação para primeiro e segunda lugar, além de melhor 

goleiro e artilheiro. Esse dia marcou a vida de muitos atle-

tas, um deles de 16 anos, relatou que nunca havia saído de 

seu povoado em toda sua vida.  O evento também incluiu 

um jogador especial, de 17anos, (sem os pés), que recebeu 

o prêmio de melhor goleiro do torneio. Após o evento ele 

disse ao professor que estava pensando em tirar a vida mas 

que aquele dia mudou seu pensamento.
12
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“Estou no sertão, atuando na coordenação do espor-

te, a um ano e meio, e já consigo enxergar o futebol 

como um meio social e cultural para as crianças dessa 

região. O sertanejo sofre com a escassez do lúdico e 

da prática esportiva sistematizada, e quando chega-

mos a uma comunidade com bolas, coletes e chutei-

ras vemos a alegria deles. O esporte é uma ferramen-

ta que traz esperança para o sertão.”

Joseph Cristian Reis, coordenador esporte.

Agente de Transformação

 

O ex-aluno Mateus de Souza, de Aguada Nova-Lapão-BA é 

um bom exemplo.  “Quando eu comecei tinha quase 18 anos 

e o esporte foi uma porta para tudo na minha vida. A cada 

dia buscava participar e me envolver mais. O tempo passou 

me tornando maior de idade e o IAV me abriu uma porta de 

emprego. Passei de aluno para auxiliar na escola. Hoje sou 

estudante universitário graças ao projeto que me proporcionou 

tudo isso e me trouxe uma nova vida. Sou muito feliz e 

agradeço por tudo que o Instituto tem feito em minha vida!”
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Geração
de Renda

>>> GERAÇÃO DE RENDA

O Instituto Água Viva se empenha em gerar oportunidades para 

milhares de sertanejos que vivem no semiárido Nordestino. Em 

2019 foram 535 envolvidos diretos e mais de 3.745 pessoas bene-

ficiadas, transformando vidas para sempre no Sertão Nordestino.

Em Marruá, interior de Juazeiro-BA, uma das comunidades mais 

castigadas pela seca, foi iniciado o projeto Horta Comunitária 

disposta em 3 hectares e contemplando 20 famílias de forma di-

reta. O projeto é fracionado por famílias em canteiros padroniza-

dos, que além de ser um complemento à alimentação dos serta-

nejos, o excedente é comercializado e se torna fonte de renda.

>>> FÁBRICA TÊXTIL

Presente na cidade de Lapão, interior da BA, desde 2016 o IAV 

mantém a Fábrica Têxtil, que em 2019 contou com 52 colabora-

dores diretos, com carteira de trabalho assinada e um faturamen-

to próximo de uma empresa de médio porte, sendo o segundo 

maior empregador do município. Com a fabricação de camisas, 

uniformes e bonés, a confecção tem sido uma inédita oportuni-

dade de crescimento social em uma cidade que a renda per cap-

ta média é de R$ 170, 00 (Fonte: IBGE Renda Per Capta).

Pilar
Geração 
de Renda

15.817 
camisas

Quantidade Produzida
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31.695 
bonés

8.570
mochilas

11.688
>>> FÁBRICA DE ACORDES

Não distante dessa realidade, encontra-se a cidade de Acauã -PI, com 

renda per capta de R$ 159,00. Nesta pequena município, o IAV promo-

ve a Fábrica de Acordes, que além de fabricar instrumentos musicais 

de qualidade, também oportuniza a profissão de Luthier para jovens 

e adultos, gerando a médio prazo uma corrente de conhecimento e 

oportunidades. Toda venda dos produtos retorna às famílias gerando 

aumento de renda.

OUTROS
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>>> PERFURAÇÃO DE POÇOS

Foram construídos 6 poços artesianos nos Municípios de Paulista-

na, Afrânio,Juazeiro, Casa Nova e Ouricuri que juntos têm cerca de 

80.000 litros/hora de vazão e vão beneficiar famílias para agricultura 

e subsistência.

Pagamento IAV x 
Renda Per Capta

R$ 818 
pgto. IAV

R$ 159 
renda
per capta
município

345. 600.000 
litros por ano

28. 800.000 
litros por mês

960.000 
litros por dia

80.000 
litros por hora

Comparativo Investimento X Renda da Região de Acauã

16

Relatório de Atividades | 2019



Pilar
Saúde

Pilar
Saúde

Na saúde o IAV disponibilizou 02 vans médico-odontológicas que 

rodaram mais de 40 mil km em 2019, e atendendo 10.688 mil pes-

soas em procedimentos clínicos diversos, como: profilaxia, trata-

mentos de cáries, extrações e próteses dentárias. Muitos dos ser-

tanejos atendidos nunca tiveram acesso a uma visita ao dentista, e 

aproveitam a presença da van médica-odontológica na comunida-

de para fazer a maior parte do tratamento de que precisam. 

No ano foram mais de 200 comunidades rurais visitadas pelas 

equipes voluntárias de dentistas, com uma média de 900 aten-

dimentos mensais, sendo que em janeiro este número mais que 

triplica. Um dado interessante é que 80% dos dentistas voluntá-

rios vem de diversas partes do Brasil, sobretudo do estado do 

Espírito Santo, mas também de SP, MG, RJ e BA.

O objetivo deste pilar é levar saúde ao povo sertanejo, além de 

promover melhor qualidade de vida, o que reflete diretamente no 

aumento da autoestima, aumentando a possibilidade de conse-

guir emprego e realizar sonhos.

40mil 
km rodados

10.688 
atendimentos 

200 
comunidades 

rurais
atingidas 17

Relatório de Atividades | 2019



“Nos comove ver as necessidades desse povo. Eles são 

carentes de tudo e quando nós chegamos eles não perdem 

a oportunidade, pois nem o calor e nem a espera os faz 

desanimar. Essa é a primeira vez que venho e da próxima 

vez espero trazer novidades para os tratamentos e evitar 

extração de dentes, que é a maior demanda da população.” 

Dr Emerson Teixeira.

“Precisamos de mais voluntários, o trabalho é muito 

grande, a demanda é enorme, e não dá vontade de parar 

de trabalhar. É um trabalho lindo e muito gratificante. Só 

quem vem aqui, experimentar um amor diferente e sai 

restaurado de todo cansaço da correria da cidade grande.” 

Dr. Villela P. da Costa.

“A mudança das pessoas atendidas é imediata, é possível 

ver a transformação no sorriso, no brilho do olhar, e na 

gratidão que eles expressam assim que levantam da 

cadeira. Eles dão valor ao mínimo que a gente consegue 

fazer por eles e isso também nos transforma. Essa é 

terceira vez que venho ao sertão para atendimentos 

odontológicos, e a certeza que a gente tem é que precisa 

voltar logo. Volto para casa com o desejo de continuar 

aqui. Esse povo cativa com a sua alegria e gratidão.” 
Dra Eva Elaine Lima Peixoto.
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Quantidade de Atendimentos

Quantidade por Perfil

1774
1681

1327

1505

452
317

274

703

1258

638
578

181200

400
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1600
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JAN ABRFEV MAR MAi AGO SET OUT NOV DEZJUN JUL

43%

23%

34% MULHERES

HOMENS

CRIANÇAS
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>>> COMPLEXO SOCIAL DE ÁGUADA NOVA – BA

Uma nova realidade de vida para o sertanejo
Um mundo aberto para novas conquistas

Em julho de 2019 o IAV em parceria com as organizações americanas 

Giving Hope, ICM e GKPN inaugurou o Complexo Social de Aguada 

Nova. O evento contou com a presença de 22 americanos que pres-

tigiaram o evento com uma grande festa. Com uma área total de 

30.000m2, a primeira etapa foi construída em tempo recorde de ape-

nas oito meses, onde foram entregues: 03 Salas Multiuso para práti-

ca de balé, reforço escolar, música, informática e biblioteca; auditório 

para 700 pessoas; refeitório para 1.000 pessoas; vestiários e uma casa 

para acolhimento para até 20 crianças em vulnerabilidade social. Além 

das atividades que já estão sendo realizadas no complexo social como, 

aulas de informática, balé, aulas de percussão e violão, cursos para a 

família, futuramente serão realizados cursos profissionalizantes, horta 

para idosos, dentre outras atividades.

Já em fase de conclusão temos a nova fábrica de camisas e bonés em 

galpão de 1000m2 com placas solares na cobertura, onde os crédi-

tos da energia gerada serão utilizados na manutenção do complexo; a 

construção de uma quadra poliesportiva coberta e uma fazenda solar 

de 2000m2 que vai abrir uma nova fase de projetos no sertão.

Eventos e Destaques
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>>> JANTAR SOCIAL

Amigos do Sertão: solidariedade e emoção

A primeira edição do Jantar Solidário do Instituto Água Viva reuniu 

280 convidados, que conheceram o que o IAV tem feito pelo sertão 

nordestino. Estiveram presentes empresários do ES, MG e SP, médicos 

e dentistas voluntários do IAV, e diversos amigos. O preletor do evento 

foi o Antônio Torres, sócio proprietário do Grupo Fortlev e mentor do 

projeto no Sertão. Ele destacou a importância de parcerias inovado-

ras que beneficiem a região do semiárido. O apresentador da TV Re-

cord, Geraldo Luís, falou da sua visita ao sertão e como foi impactado 

pela seriedade do projeto. Ele se declarou um embaixador doando 

sua imagem à causa. Os convidados conheceram a dura realidade das 

crianças sertanejas e com uma doação mensal muitos se tornaram 

AMIGOS DO SERTÃO.

>>> PRÊMIO

O ponto alto do jantar foi o lançamento do 

prêmio AMIGO DO SERTÃO, uma homena-

gem aos empresários que cooperam sig-

nificativamente com a causa ao longo do 

ano. Uma GOTA talhada em madeira de lei 

maciça com resina azul, expressa toda a 

grandeza do projeto, que tem como valor 

levar água e dignidade para o sertanejo.
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>>> COMPAIXÃO

75.000 toneladas de alimentos doados

Em 2019  foram doados mais de 75 toneladas de alimentos destinadas 

aos lares das famílias sertanejas em estado de vulnerabilidade social. 

Desses milhares de alimentos distribuídos, 34 toneladas foram doados 

por meio de uma parceria com o Instituto O Bem Nunca Para, que visa 

acabar com a fome infantil no mundo.

As entregas das cestas foram feitas ao longo do ano por colaboradores 

que visitavam comunidades e casas do sertão e entregues conforme a 

necessidade.

>>> OUTRAS DOAÇÕES

2.400 
Kit Material Escolar

7.339 
Peças de Roupas
e Calçados 

4.382 
Brinquedos 
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>>> IMPLEMENTAÇÃO ALTERDATA

Em Novembro de 2019 implementamos em parceria com a Alter-

data e Servidor na Nuvem o sistema ERP Bimer, é um sistema ope-

racional que integra todas as atividades como financeira, estoque, 

compras, vendas e uma variedade de operações proporcionando 

ganhos significativos como agilidade e controle das informações 

gerenciais.

DEPOIMENTO

Foi depois da implantação do sistema Bimer na Fábrica de 

Lapão que as diferenças foram sentidas por quem trabalha 

no local. Isso foi permitido após um treinamento oferecido 

aos funcionários que, segundo eles, otimizou o processo.

Além de otimizar a produção, outro ponto positivo para a 

novidade é a leveza do sistema. “Ele é bem leve, não trava 

o computador quando a gente usa e isso é muito bom”, 

afirmou Lucas. 

Na hora de fazer as solicitações de compra a mudança tam-

bém foi destacada, porque o sistema permitiu agilizar esse 

processo e melhorar o atendimento. 

“Só tenho a agradecer em como a implantação desse sistema 

melhorou nosso trabalho aqui!”

“O sistema veio pra facilitar, e muito, o nosso trabalho. O 

treinamento que foi dado foi de qualidade e permitiu que a 

gente aprendesse de maneira bem fácil como acessar e usar o 

software. Depois de pouco tempo eu já sabia como mexer” 

Lucas Ferreira Santos, Responsável pelo Almoxarifado

Lucas Ferreira
Responsável pelo
Almoxarifado 
da Fábrica
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>>> LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS

No ano de 2019 o IAV conseguiu a aprovação de dois grandes projetos 

federais: No Fundo da Infância e do Adolescente- FIA, para escolas de 

futebol no sertão, e na Lei de Incentivo à Cultura para a formação do 

Centro Cultural Instituto Agua Viva, em Casa Nova-BA para pratica de 

música instrumental popular e canto coral para crianças e adolescen-

tes. Ambos projetos são oferecidos para alunos de baixa renda, em 

situação e vulnerabilidade social.

>>> BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA

Essa campanhas foi estruturada em parceria com o SINEPE_ES e in-

centivou a doação de calçados em bom estado, dos alunos das escolas 

particulares para as crianças carentes do sertão, chegando a quase 4 

mil pares de calçados, além de doação por parte de empresários de 

1.800 pares de chuteiras novas para os alunos das 40 escolas de espor-

te no sertão.
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