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Palavra do presidente
O ano de 2021 foi um ano incrível para nós do Instituto
Água Viva!!!
Comparando com o ano de 2020, tivemos um
crescimento na ordem de 115%, além de adquirirmos
mais uma van médica/odontológica móvel.
Em 2021, atendemos 28.155 pessoas que estão
inseridas em 605 comunidades rurais, em 41
municípios e em 03 estados do sertão nordestino –
Bahia Pernambuco e Piauí e em nosso planejamento
estratégico, iniciaremos nossas ações também na
Paraíba em janeiro/22.
Os números são impressionantes, temos indicadores
de desempenho, cada área do Instituto tem metas e
planos de ação bem estruturados. Mas os números
talvez não retratem o que realmente importa para nós:
Vidas transformadas pelas ações que realizamos.

20
21

A região que atuamos é considerada o maior bolsão
de pobreza do Brasil, são poucas as políticas publicas
que chegam até as comunidades rurais do sertão
nordestino. Mas o Instituto Água Viva nasceu para
contribuir com as mudanças deste cenário e é com
muito trabalho e dedicação que realizamos as ações
visando a melhoria de qualidade de vida de cada
família sertaneja para um futuro melhor.
Realizar um procedimento para tirar a dor de dente
de uma pessoa e poder ajudar o mais necessitado,
enche nossos corações de alegria. Ver uma aluna no
Ballet enche nossos corações de esperança porque é
menos uma menina que não fica vulnerável. Ver um
pai de família plantando e colhendo os frutos de seu
trabalho nos enche de orgulho, pois agora ele tem a
dignidade de sustentar sua família.
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Palavra do presidente

20
21

Ver um aluno no esporte nos traz a convicção de
que ele aprenderá o futebol, mas também princípios
e valores. É uma escola para vida, e esse é o futuro
que queremos.
Isso nos impulsiona a avançar cada vez mais!!!
Ao ler este relatório, gostaria que você exercesse
a empatia, que se colocasse no lugar daquelas
pessoas, que gerasse em seu coração a compaixão
pelos mais necessitados, que você vivencie um
cenário diferente do que é o seu dia a dia. Para que
você entenda a nossa alegria de servir nossos
irmãos sertanejos. Temos sede de um futuro
melhor para o sertão nordestino e entendemos
que juntos vamos conseguir que esse futuro
chegue cada vez mais rápido!!!

Carlinston de Lima Pereira
Presidente do Instituto Água Viva
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Realidade no Sertão
A Educação Básica brasileira é permeada por
problemas que vão desde a evasão escolar até a
infraestrutura, mas no sertão Nordestino temos um
agravante: a seca que traz consigo muitos outros
fatores, como: falta de trabalho, a falta de
oportunidades e a falta de uma sequência de
escolaridade, levando as crianças de hoje a
repetirem a história de seus pais: Deixam de
estudar muito cedo por falta de perspectivas
futuras, para se casarem ou para irem para roça
trabalhar.
O IHD da região do polígono da seca, onde o
Instituto Água Viva atua, está entre 0,555, com
renda per capta entre 300 a 170 reais, ou ¼ do
salário mínimo. Um relatório do sistema do bolsa
família registra essa realidade ainda mais dura, a
exemplo de Casa Nova - Ba, uma das melhores
regiões das 41 atendidas pela Organização:

20
21

13.408

famílias com renda per capita
familiar de até R$ 89,00

906

famílias com renda per capita
familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00

2.294

famílias com renda per capita
familiar entre R$ 178,01 e meio
salário mínimo
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Realidade no Sertão
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Esses dados, revelam outra dura realidade: A fome. Com ela outras dezenas de problemas afetam as
crianças, como os abusos físicos e mentais, e a falta de paternidade com famílias disfuncionais e não
presentes. Com isso, o que temos são crianças tímidas, sem uma educação formal fortalecida, com
poucos vínculos familiares estruturados, com poucos ou nenhum sonho e motivação para estudos ou
crescimento profissional.
A maioria das crianças vive em povoados rurais distantes e em comunidades quilombolas, e não dispõem
de instrumento social para extrapolar suas energias, ou demonstrar habilidade culturais e competências
físicas.
Essa é especificamente a realidade de centenas de crianças e adolescentes matriculados nas escolas
sociais do Instituto Água Viva. Mas estamos trabalhando para mudar essa realidade, com aumento
significativo de vagas a cada ano e acreditando em um futuro promissor, onde os jovens terão a
oportunidade de sonhar e escolher um destino diferente.
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Porque e onde
atuamos
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O Sertão, na região do semiárido brasileiro, foi
escolhido por ser uma área de extrema pobreza, de
grande
vulnerabilidade
social,
com
poucas
oportunidades de emprego e renda, com vasta área de
terra sem a presença de escolas de qualidade e
acesso à educação formal básica, com quase
nenhuma perspectiva de melhoras sociais a curto e
médio prazo.
A renda social média é de ¼ do salário-mínimo e a
região concentra os 20% mais pobres do país, cercada
pela falta de água potável, de doenças e da falta de
acesso a políticas públicas.
Como organização social, somos a única presença em
1.600km de extensão de atuação dentro do sertão,
uma distância equivalente a ES x SC.

Locais onde atuamos:

B A H I A | P I AU Í | P E R N A M B U C O
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Nossas bases:
1-ACAUÃ (PI)
2-AFRÂNIO (PE)
3-AMÉRICA DOURADA (BA)
4-BARRA (BA) - NOVO
5-BOM JESUS DA LAPA 1 (BA)
6-BOM JESUS DA LAPA 2 (BA)
7-BONINAL (BA)
8-BOTUPORÃ (BA) - NOVO
9-BROTAS DE MACAÚBAS (BA)
10-CAFARNAUM (BA)
11-CANARANA (BA)
12-CASA NOVA (BA)
13-CATURAMA (BA)
14-CENTRAL (BA) - NOVO
15-CURRAL NOVO (PI) - NOVO
16-IBOTIRAMA (BA) - NOVO
17-IPUPIARA (BA) - NOVO
18-JACOBINA (BA)
19-JACOBINA (PI) - NOVO
20-JUAZEIRO 1 (BA)

20
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21-JUAZEIRO 2 (BA)
22-JUSSARA (BA
23-LAPÃO (BA)
24-MACAÚBAS (BA)
25-MIGUEL CALMON (BA)
26-MIRANGABA (BA)
27-MORPARÁ (BA)
28-MORRO DO CHAPÉU (BA) - NOVO
29-OLIVEIRA DOS BREJINHOS (BA) - NOVO
30-OUROLÂNDIA (BA)
31-PARATINGA (BA)
32-PAULISTANA (PI) - NOVO
33-PETROLINA (PE) - NOVO
34-PIATÃ (BA)
35-QUEIMADA NOVA (PI)
36-RIACHO DE SANTANA (BA)
37-SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (PI)
38-SÃO GABRIEL (BA)
39-UMBURANAS (BA)
40-VÁRZEA NOVA (BA)

8

Relatório de Atividades | Instituto Água viva

MISSÃO
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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.

VISÃO

Tudo que fizemos 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 sociedade.

VALORES

Ser agente promotor de alteração do cenário social
das comunidades rurais no sertão brasileiro por
meio de ações para consciência de cidadania e o
resgate da dignidade humana.

9

Relatório de Atividades | Instituto Água viva

Pilar de geração
De renda
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Em 2021, o Pilar de Geração de Renda teve grande
destaque na oferta de oportunidades para os
sertanejos, foram 3.034 pessoas beneficiadas, em
16 projetos como: brinquedos de madeira confecção
de chinelos, envasamento de cálice de suco de uva,
artesanato de bolsas, hortas comunitárias, cursos
de panificação, e outros.

RUMO AOS

6.000
EM 2022

BENEFICIADOS
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Dignidade ao Sertanejo

20
21

Nos projetos de hortas comunitárias a colheita foi farta. Cerca de 50
toneladas de verduras foram colhidas como batata doce, pimenta
de cheiro, pimentões, abóboras, milho, além de centenas de pés de
hortaliças de coentro e cheiro verde. 18 famílias foram inseridas no
projeto e além de terem alimentos para sua subsistência,
conseguiram vender boa parte da colheita e ter renda familiar. Esse
é um dos projetos mais integral do sertão. O Instituto perfura poço
artesiano, compra a área, doa sementes e instrui os moradores com
a presença de um técnico local. Em menos de 06 meses o projeto
se torna autossustentável.
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Fábrica de Uniformes
Bonés

Camisas

O Pilar ainda fortaleceu muito a Fábrica Têxtil de Uniformes da
Lapão-Ba, com um aumento considerável de 64,60% a mais de
produção. Em 2020 foram 197.770 peças produzidas e em
2021 chegamos a 274.382 peças. A fábrica ganhou força
nacional, a equipe de vendas foi reestruturada e a meta foi
atingida mesmo em um ano ainda incerto de crescimento
nacional. Dentro da visão de desenvolvimento e qualidade,
alguns treinamentos foram oferecidos e mais 20 mulheres
foram capacitadas para assumirem as próximas vagas para
2022.

62.070

21.258

Bermudas

Calças

255

2.369

Coletes

Máscaras

2.655

18.790

A nossa meta é sermos a maior fábrica têxtil do Sertão
Nordestino, e estamos trabalhando para alcançar essa meta.

Outros

3.985
12
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Mãos do Sertão
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Em 2021 uma importante parceria foi firmada para produção de
luminárias de palha de Licuri, uma fonte de artesanato local muito
apreciada em todo Brasil. A região escolhida para a produção foi Miguel
Calmon-BA, e as mulheres foram capacidades por uma artesã local e
juntas produziram 50 luminárias de teto de 50 cm x 50cm. O artesanato
local enfeitou um restaurante na Praia de Camburi, em Vitória-ES. Esse
projeto tomou grande repercussão e virou um projeto autossustentável
para capacitar 350 mulheres de 05 municípios baiano.
Além de luminárias, as mulheres também produziram bolsas de mão,
suplas, cestos de pães, porta copos e outros artesanatos de decoração.
Ainda no projeto Mãos do Sertão, mulheres foram capacitadas para
produzir bolsas de fio de malha, misturando componentes de acrílico,
palha de licuri e sisal que foram vendidas pelo Instagram para todo Brasil.
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Pilar de Educação
complementar

20
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O ano de 2021, contradizendo todas as expectativas
sociais devido ao segundo ano de pandemia mundial,
nosso projeto conseguiu uma marca de crescimento
recorde: saltamos de 1.606 alunos para 4.383, um
crescimento de 171% na oferta de vagas para criança
de 05 a 16 anos, e batemos a meta de 4.000 crianças
matriculadas nas aulas de ballet, música, informática,
inglês, alfabetização, reforço escolar.

RUMO AOS

6.000
EM 2022

ALUNOS
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Expandindo a cultura

20
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O final do ano foi marcado por 12 apresentações culturais dos
alunos matriculados nos projetos incentivados pela Lei da
Cultura, sendo 5 recitais e 7 apresentações de ballet nas
cidades de Miguel Calmon, Casa Nova, Marruá e Lapão, na
Bahia, além de Acauã e Batemaré no Piauí, e Afrânio em
Pernambuco.
Com a abertura dos eventos presenciais, a comunidade e os
pais puderam participar e vê o grande aprendizado de filhos ao
longo do ano.
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Sertão unidos

20
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O evento “Sertão Unidos” marcou o primeiro
encontro geral de todos os educadores sociais
do Instituto Água Viva.
Professores de música, reforço escolar, ballet
e Informática dos 03 estados do qual damos
cobertura participaram de treinamento e
capacitação, workshop, além de atividades
culturais, na cidade de Casa Nova -BA.
Ao todo, 46 pessoas tiveram suas energias
renovadas, a visão ampliada e suas habilidades
aprimoradas em cada modalidade.
O evento marcou a vida dos educadores
sertanejos de tal modo que entrou para o
calendário anual do IAV.
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Pilar de Escola
De Esportes

20
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Dentro de toda essa formatação, o esporte é um dos pilares
mais robusto do IAV, tendo o maior número de beneficiados
diretos. Fechamos o ano com 5.103 alunos matriculados, um
aumento espetacular de 146%, ou seja, um ano ainda de
incertezas e muitas limitações sociais avançamos muito além das
nossas expectativas.
Para ampliar as vagas, também ampliamos as opções, afinal,
nem toda criança tem futebol no pé, mas têm habilidades nas
mãos. Foram 295 alunos matriculados em artes marciais e
outros, 39 no vôlei e ainda 50 no atletismo.

RUMO AOS

8.000
EM 2022

ALUNOS
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Campeonato Sub-16

20
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O 1º campeonato Sub-16 do IAV teve a participação de 500
adolescentes de 08 municípios. Foram 51 jogos realizados em 20
dias corridos, em novembro, e ao final, foi uma grande festa
com as premiações por região.
Foi um momento marcante na vida dos adolescentes que,
pela primeira vez, teve a oportunidade de viajar e interagir
com outros times de futebol. O nível técnico dos alunos contou
muito, mas principalmente a experiência de desenvolver o
aprendizado e mapear o quanto as escolas de futebol tem

18
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Escola de
transformação
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Nos jogos, os alunos tiveram um tempo de novas amizade,
de confraternização e de refletir sobre a importância de ter
disciplina na vida, se afastar das ofertas das drogas e
dedicar ao ensino e a oportunidade de treino, que no
futuro pode tornar uma profissão.
E essa é a história do ex-aluno da escola de futebol de
Lapão-BA, Matheus passou por todas as etapas e aos 18
anos se tornou monitor de uma das escolinhas de futebol,
em 2019 ele entrou com 20 anos de idade na faculdade de
Engenharia Civil. Em 2021 ele foi para SP ampliar suas
oportunidades.
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CRIANÇAS
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR

ESCOLA DE
ESPORTES

GERAL

ESCOLAS

4383

41

5103

112

9486

153

20
21

Metas:
O IAV, no ano de 2022, tem como objetivo de
alcançar 14 MIL CRIANÇAS.

6000

8000

CRIANÇAS
NA EDUCAÇÃO

CRIANÇAS
NO ESPORTE
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Pilar de Saúde

20
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O Instituto Água Viva tem como missão o resgate da dignidade
humana, e a saúde é um pilar importante para atingirmos esse
preceito. É por isso que em 2021 não poupamos esforços para
tornar a saúde uma das áreas de maior prioridade. Investimos
em segurança nas vans médicas que ganharam aparelhos de
raio-x portátil.
Além do atendimento aos 40 municípios onde o IAV está
estabelecido, as vans atenderam mais de 35 ações externas de
projetos sociais nos estados do Maranhão, Ceará e Paraíba,
totalizando 221 comunidades rurais atendidas e mais de 54.000
km percorridos, o que equivale a quase 7 viagens ao redor do
Brasil.

RUMO AOS

20mil
EM 2022

ATENDIMENTOS
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S.O.S Bahia
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As vans foram prontamente deslocadas do Sertão para
atender à população de Itabuna, uma das regiões do
Sul da Bahia mais atingidas pelas fortes chuvas do final
do ano. Todas as agendas foram desmarcadas e em
atenção ao povo local oferecemos as unidades para
levar um pouco de alento.
Juntos elas atenderam a população que estava em
abrigos provisórios. Foram 20 dias dedicados a levar +
Saúde, realizando 487 procedimentos, cumprindo o
papel social e humanitário do pilar de saúde e da
missão social do IAV.
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Saúde Infantil

6

20
21

E S TA D O S

15.097
AT E N D I M E N T O S

54.000Km
PERCORRIDOS
Criança saudável é criança feliz! Em 2021 as vans atenderam
cerca de 5.903 crianças dos projetos de esporte e educação
complementar.
Muitas dessas crianças nunca tiveram a oportunidade de ir ao
dentista e essa será uma ação contínua para atendermos todas
as crianças dos projetos.

3
VA N S M É D I CA S
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Conquistas
DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS:

UNIVERSIDADES - DOAÇÕES DE COMPUTADORES:

Em 2021 continuamos com doações de cestas
básicas emergências para as famílias mais atingidas
pela crise da pandemia. Foram distribuídas mais 6.000
cestas básicas em parceria com o Bem Nunca Para,
em 40 municípios do Sertão da Bahia. Uma operação de
logística que envolveu uma distribuição equilibrada para
famílias cadastradas.

Recebemos doações de 50 computadores da conceituada
Universidade Mackenzie-SP, as máquinas foram os municípios
de Brotas; Ipupiara, Ibotirama; Oliveira dos Brejinhos e Cocal.
Ao todo mais de 300 alunos serão beneficiados com a
oportunidade de aprenderem informática.

DOAÇÕES DE KIT ESCOLAR:
Por meio da parceria com o SINEP-ES, escolas têm
apoiado o IAV com doações de kits escolares para as
crianças de baixa renda do Sertão. A escola Santa Catariana,
de Vila Velha, incluiu o IAV na gincana anual e os alunos
doaram mais de 3.000 itens entre cadernos, lápis de cor,
de escrever, borrachas, mochilas, réguas, giz de cera.

24

Relatório de Atividades | Instituto Água viva

20
21

Conquistas
CONSTRUÇÕES NO PILAR DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÕES NO PILAR DE ESPORTE

Uma das grandes realizações do Instituto em 2021 foi
a construção de 11 conjuntos de sala multiuso para
abrigar os projetos de Educação Complementar com as
aulas de Ballet, Informática, inglês e música. Cada
conjunto é composto por 03 salas, sendo o total de 33
salas construídas, num total de U$ 235 mil dólares.

Ainda foi possível concluir um ginásio poliesportivo, em Aguada
Nova, Lapão/BA para brigar todas as atividades de esportes,
beneficiando mais de 1000 crianças e adolescentes matriculados
nas escolinhas de esporte da região, além de servir para os
campeonatos locais.

Localidades (BA):
• Bananeiras
• Brotas de Macaúbas
• Casinhas; Lagoa do Boi
• Maria Preta; Mirangaba
• Morpará
• Ouricuri II
• Palmeirinha
• Poço da Pedra,
• Torrinha.

RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS
Outra ação do setor de engenharia, foi a instalação de 98 Liner's
para Cisternas, uma técnica implementada para recuperar
cisternas danificadas, com rachaduras onde a água se perdia e
ainda era contaminada pelos agentes externos. As Liner’s são
lonas própria, atóxica e com excelente vedação interna.
No Sertão, mais de 200 mil cisternas estão comprometidas pois
a água que se ganha ou compra, vaza pelas rachaduras,
tornando a vida das famílias sertanejas ainda mais difícil.

25
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20
21

Conquistas
TECNOLOGIA PARA AVANÇAR!

ÁGUA PARA BEBER!

No sertão Nordestino, há comunidades inteiras sem
banheiros em suas casas, precisando fazer suas
necessidades a céu aberto, uma triste realidade que
precisamos avançar em soluções. Em 2021 foi possível
implementar um projeto piloto com 60 unidades de banheiros
a seco, na comunidade de Itaeté-BA.
O banheiro a seco é uma tecnologia alemã, feito de
polietileno onde é possível montar no lugar de forma prática
e rápida. Cada banheiro tem espaço para um vaso sanitário
que não precisa de descarga (banheiro a seco) e o
reservatório de 250 litros de água fica para o banho e asseio
das mãos.
Para 2022 nossa meta é entregar mais 300 unidades, ao
preço de 10 mil cada um.

O sertão é carente de água boa para beber, por isso, uma
das grandes demandas e esforços do Instituto, é
implantar sistemas de abastecimento de água potável
para beber, pois são caros, demandam de energia solar
para baratear os custeios futuros para a comunidade e
tornar o projeto autossustentável.
Em 2021 foi possível investir mais de 360 mil reais e
instalar 03 desses sistemas nas comunidades de Garapa,
Marruá na Bahia e em Batimaré, no Piauí.
Água é um direito, e o Instituto água Viva tem sede de
um futuro melhor para todos os sertanejos.

26
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Campanhas
Quem conhece o sertão sabe: No sertão só
falta água, o solo é bom, e tudo o que
planta nasce. Com água consegue plantar e
colher, ter dignidade, qualidade de vida e
prosperidade.
Por isso, em 2021 foi lançada a campanha
nacional para levar mais dignidade para as
famílias sertanejas.
A campanha está nas redes sociais sendo
impulsionada para todo Brasil e conta com
apoio de diversas empresas parceiras na
divulgação, como o Grupo FortLev,
faculdades e empresas de comunicação.

Metas:
CONSTRUIR 10 SISTEMAS DE
PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
CONSTRUIR 10 POÇOS ARTESIANOS
INSTALAR 300 BANHEIROS SOCIAIS

27
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PREMIAÇÃO
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21

PRÊMIO AMIGO DO SERTÃO de 2021 foi presenteado
aos parceiros que ajudaram a levar mais recursos e
oportunidades de educação, esporte e geração de
renda para as famílias sertanejas, como as empresas
do Grupo FortLev, Unilog Logistica, RDG Aços e
Perfilados, empresários com grande responsabilidade
social que cooperam significativamente com a causa ao
longo do ano.
Com destaque de Laura Paiva, de apenas 16 anos, que
desenvolveu o projeto Educa Torrinhas para
acompanhar o desenvolvimento educacional de 10
meninas em idade escolar, por 10 anos.
O Prêmio traduz nossa gratidão aos que nos ajudaram
a levar oportunidades e dignidade para o sertanejo.
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APOIO SOCIAL
O Instituto Água Viva além do trabalho pontual no
Sertão Nordestino nos estados da BA, PE, PI e
PB, é cooperador de Instituições no Espírito
Santo que cuidam de crianças em situação de
vulnerabilidade social, do projeto do Instituto
Pontes que leva alunos de baixa renda a terem
melhores oportunidades de educação formal e de
comunidades terapêuticas que trabalham com
restauração de vidas. Ao todo, o IAV impacta 300
famílias em 06 projetos socais.

I N STITUIÇÕES Q UE APOIAMOS:
GEAÇÃO SAMUEL | INSTITUTO ESPERANÇA | PROJETO VEM VIVER | INSTITUTO NEEMIAS | INSTITUTO PONTE | INSTITUTO HORTA DA VIDA
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