
20
19

Relatório
de Atividades

A jornada da Rede Cruzada
ao longo de 2019, apresentando
personagens e aventuras
marcantes no ano.
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Há 3 anos, recebi o convite da Lia Carvalho para voltar a ajudar a Rede Cruzada, da qual já tinha sido 
Conselheiro Consultivo na primeira década dos anos 2000. Em 2016, voltei para o Conselho Fiscal, 
trabalhando junto à Administração e à Presidência para a sustentabilidade da instituição, ajudando na 
tomada de decisões importantes para a sua saúde financeira e perenidade. Acabei me envolvendo mais e 
recebi o convite para assumir a Presidência, a pedido da Lia, quem tanto se dedicou para a Rede Cruzada 
com o querido Sergio Carvalho e seus filhos, com os quais tive o prazer de ter muitos e excelentes anos da 
minha vida profissional e principalmente com quem descobri o Terceiro Setor, ao qual se dedicam há várias 
décadas.

Então, apresento-me a vocês: sou carioca, administrador, trabalho nas áreas de finanças e controladoria, 
com uma passagem deliciosa por recursos humanos e, portanto, além de ser uma pessoa de números, 
também de gente. 52 anos, casado há 26 com a Bel, nossa Conselheira Consultiva que muito nos ajuda no 
Marketing. Temos 2 filhas, Mariana com 15 e Isabela com 13 anos, e me tornei um apaixonado pelo Terceiro 
Setor e principalmente pela causa que nos move.

Acredito muito no investimento na Educação e principalmente na Educação Infantil, como um redutor da 
desigualdade que temos no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Tenho lido e aprendido muito sobre o que 
fazemos. Aprendido que o investimento na Primeira Infância gera retornos para a sociedade quando damos 
condições favoráveis ao desenvolvimento das crianças, despertando-lhes seu potencial e também 
desenvolvimento para as suas famílias, para o seu entorno; um efeito multiplicador.

E aprendido que somos capazes, com esse investimento, de gerar maior retorno econômico para a nossa 
sociedade, uma melhor educação, uma menor evasão escolar, melhores empregos e mais renda, além de 
reduções em custos de saúde e segurança pública.

Era uma vez no ano de 2019
Carta do Presidente Rodrigo Capistrano



Principalmente, aprendido como bem fazemos isso na Rede Cruzada, nosso Jeito Cruzada de Ser, nossos 
valores, nossa cultura, nossa gente que faz tudo acontecer diariamente com muito carinho, dedicação e 
eficiência operacional, valorizando cada Real que recebemos dos nossos investidores sociais. Gosto muito de 
uma frase que li: “Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda”(*). Ajudamos a mudar o 
começo dessas histórias, transformando essas crianças em protagonistas de suas próprias vidas. Tenham 
certeza que os recursos aqui aportados na Educação Infantil são muito bem cuidados e alocados, e geram 
um belo retorno para toda a nossa sociedade.

Nosso desafio é continuar educando para transformar vidas, fazer mais, de forma bem feita, moderna, 
sempre melhor e, se possível, com menos, valorizando cada centavo que investem em nós. E também o 
desafio de buscarmos fazer além: um ciclo mais completo e longo da educação, indo além da Educação 
Infantil, com os adolescentes e jovens, tanto nos esportes que hoje fazemos nos contraturnos na nossa 
unidade em Del Castilho/Shopping Nova América, quanto em complementação escolar e na formação 
profissional em áreas como tecnologia da informação, para que jovens possam ter maior empregabilidade e 
renda. Se possível, em todas nossas quatro unidades, aproveitando a infraestrutura e equipes que temos, 
esticando nossos horários de funcionamento e parcerias com gente que sabe fazer bem.

Nesta nova fase da Rede Cruzada, damos continuidade ao trabalho de profissionalização, de eficiência 
operacional e, principalmente, de investimento no nosso maior ativo: a nossa gente que faz e nas nossas 
educadoras, mais da metade do nosso efetivo. Para fazer isso, Marilu Schneider, nossa vice-presidente, 
também voluntária, e eu, contratamos um novo Gerente Geral, Renato Senna, que se uniu a nós nesse 
propósito, cuidando com sua equipe de Gerentes, Coordenadoras, Educadoras, Monitoras, Assistentes 
Sociais, Enfermeiras, Cozinheiras e Auxiliares de tudo o que verão nas próximas páginas.

Agradeço as boas-vindas que tive e lhes convido para verem o que fizemos em 2019 nas próximas páginas.

Rodrigo Capistrano



A Rede Cruzada
amplia o seu olhar
Falar sobre o fazer pedagógico é sempre um grande 
desafio porque, a cada ano, a Rede Cruzada amplia o 
seu olhar de forma constante e significativa envolvendo 
beneficiários, colaboradores e famílias em busca de 
uma Educação Integral em que as áreas cognitivas, 
motora, emocional e social, estejam em constante 
diálogo.

Neste caminho, buscamos em 2019 aprimorar o nosso 
diálogo com as famílias, abrindo uma escuta ativa e 
fortalecendo os vínculos para melhor apoiar o processo 
de desenvolvimento dos beneficiários e da maior 
participação das famílias na aprendizagem.



Através de reuniões coletivas - por turmas - e individualizadas, fomos estreitando os laços e 
construindo pontes para uma troca mais intensa e rica, onde todos se beneficiam. 

Seguimos com a nossa equipe de educadoras na construção de uma formação 
pedagógica sólida, voltada para o lúdico, para a valorização do saber e da 

cultura de cada um dos beneficiários.

Nossas educadoras, em sua grande maioria, moram no entorno das 
unidades, conhecem a realidade, os desafios e os principais 

enfrentamentos com os quais nossos atendidos lidam diariamente.

Também revisitamos os procedimentos de determinados processos 
pedagógicos e administrativos para harmonizar o trabalho em nossas 4 

unidades, garantindo mais eficiência e qualidade na execução das 
tarefas.

Por fim, em âmbito organizacional, consolidamos o modelo de 
gerenciamento por diretrizes e resultados com a 

consultoria Falconi e começamos a articular 
uma mudança de cultura onde a liderança 
passe a ser reconhecida como uma função 

distribuída e não como o cargo de 
algumas pessoas, e também em 

que as tomadas de decisão 
sejam fruto de um 

processo 
colaborativo.



                                            “Encontrão” realizado no dia 30 de julho

Um encontro reúne
toda a Rede Cruzada

O dia foi recheado de momentos marcantes, 
como a palestra magna sobre “Como 
favorecer o desenvolvimento dos potenciais 
da criança”, com Silvia Carné , Criadora e 
Diretora do Espaço Néctar.

Tivemos a roda de conversa “Somos Muitos”, 
mediada pelo Gerente Geral Renato Senna, 
com convidados que representam os 
diferentes atores que fazem a Rede 
Cruzada:

Comprometimento e Entusiasmo



• Isadora Souza – Educadora na Emilien Lacay,

• Dona Quitéria – idosa beneficiária da Emilian Lacay,

• Heleninha – adolescente que foi beneficiária da creche 
na Emilian Lacay,

• Rejane Abdala – voluntária no trabalho com idosos na 
Emilian Lacay,

• Rosangela Vasconcelos - mãe de beneficiário da 
creche,

• Anderson Ignacio – ex-aluno do Curso de Jardinagem 
do Plantando o Amanhã,

• Mariana Carvalho – investidora social.

Oficinas de Aprendizagem simultâneas foram 
ministradas para os colaboradores, conforme o 
interesse e tipo de atividade. Contamos com o 
Fabulosos (Fabiano Manhães Pessanha) 
compartilhando atividades lúdicas para adultos e 
crianças, o Mesa Brasil (Carla Coratini) com receitas 
para aproveitamento integral dos alimentos, André 
Paim (professor de Teatro) com trabalhos com o corpo e 
Julianna Carvalho (consultora no desenvolvimento de 
pessoas) com dinâmicas de grupo.

Mas, o grande destaque foi a Expo Cruzada, um espaço 
no qual as Unidades mostraram, com criatividade e 
diversidade, o trabalho que realizam. Simplesmente 
incrível! A Rede Cruzada é feita e refeita todos os dias 
por todos aqueles que trabalham nela, direta ou 
indiretamente. São pessoas que, mais do que apenas 
realizar um trabalho, querem fazer a diferença.

Trabalhar para transformar, sempre. E para melhor.

Cátia Rento



Era uma vez na
Casa de Leylá



Karoline Galvão
uma mãe que virou educadora na Casa de Leylá

Karoline Galvão Batista procurou a Casa de Leylá no final de 2018 para matricular 
seu filho Arthur na creche. Já na entrevista de seleção, aprendemos que Karoline 
tinha uma vida muito simples, bem difícil, vivendo com sua mãe e seu filho numa 
comunidade dominada pelo tráfico de drogas.

Ela dividia seu tempo entre cuidar da família, da casa, fazer faxinas para garantir o 
sustento e ter aulas na faculdade de Pedagogia. Professora formada, Karoline 
nunca desistiu de trabalhar na sua área e garantir uma vida melhor para ela, sua 
mãe e seu filho. 

Colocar Arthur na creche seria fundamental para que pudesse trabalhar todos os 
dias. Apesar de seu filho ter sido selecionado para a creche, Karoline teve muita 
dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. 

Ao surgir uma oportunidade, Karoline se candidatou a uma vaga de Monitora em 
nossa instituição. Dentro do perfil esperado, ela foi contratada e, aos poucos, foi 
conquistando seu espaço com muita competência, comprometimento e alegria.



Muito disponível a novas experiências e aprendizagens, 
Karol sempre foi muito participativa nos encontros da 
Formação Continuada da Rede Cruzada. Não demorou 
muito para ser convidada a assumir um cargo como 
Educadora Social em uma nova turma. 

Rapidamente conquistou alunos, famílias e foi 
mostrando todo o seu potencial, contribuindo muito para 
o trabalho sócio pedagógico da Casa de Leylá. As 
oportunidades que Karoline abraçou mudaram muito a 
sua vida. Com Arthur na creche, não só ela, mas também 
sua mãe, puderam voltar a trabalhar fora e garantir o 
sustento de toda família. 

Em 2019 estava buscando um lugar seguro , tranquilo e 
de confiança onde pudesse deixar meu filho e também 
estava buscando uma nova oportunidade de emprego . 
Através de uma amiga conheci o trabalho desenvolvido 
na creche Casa de Leylá. Fomos contemplados com uma 
vaga para o Berçário 1 daquele mesmo ano. Que benção! 
Como nada acontece por acaso em nossas vidas, logo 
depois fui abençoada com uma vaga de emprego para 
trabalhar como Monitora na nova turma de Maternal 1. 
Sou muita grata à Casa de Leylá e à Rede Cruzada pelas 
mudanças, transformações e crescimento, tanto na 
minha vida, quanto na vida do meu filho.

Karoline Galvão



Sônia Maria
uma nova educadora da Casa de Leylá

Professora formada, Sônia Maria Monteiro Dalvi, candidatou-se para uma vaga de Monitora 
na Casa de Leylá. Naquele momento, ela não foi selecionada mas partilhou conosco a sua 
história. 

Após criar as suas filhas, hoje adultas, resolveu voltar a estudar, formando-se professora já 
com uma idade “improvável” e, apesar das limitações do mercado de trabalho, tentava não 
desistir de se colocar nesta área pela qual se apaixonou. Seu currículo, sua história e sua 
entrevista ficaram no nosso “radar” e um ano depois a convidamos para uma nova seleção. 
Ainda fora do mercado de trabalho, Sônia parecia não ter mais esperança e já começava a 
duvidar de que um dia conseguiria uma colocação. 

Dentro do perfil procurado, foi contratada e agarrou a oportunidade que lhe foi conferida. 
Muito competente, cuidadosa, comprometida, sempre aproveitou para aprender cada vez 
mais, enquanto contribuía com ideias e sugestões muito pertinentes à nossa prática sócio 
pedagógica.

Substituindo uma Educadora Social de licença maternidade, ganhou a oportunidade de 
mostrar seu potencial frente a turma. Essa experiência rendeu frutos. Sônia resolveu ingressar 
na faculdade de Pedagogia e, com o não retorno da Educadora que estava de licença 
maternidade, convidamos Sônia para assumir em definitivo a turma que já atendia em 
substituição. Decisão muito acertada! Sônia floresceu... rejuvenesceu... e nós ganhamos com 
seu potencial, competência e capacidade de aprender cada vez mais.



A Rede Cruzada, ou Cruzada do Menor como conheci, sempre teve um trabalho admirável que me chamava 
atenção. Sou apaixonada pela Educação Infantil e é assim que começa minha trajetória em uma das 
instituições mais conceituadas que conheço e que transforma a vida de tantas crianças e famílias. O que 
antes era um sonho se tornou realidade. Faço parte dessa rede de amor que contagia quem quer que passe 
por ela. Tenho muito orgulho de fazer parte do corpo docente desta rede e poder contribuir com esse trabalho 
tão importante, no qual o principal objetivo é ajudar o próximo. 

Entrei na Rede Cruzada na unidade Casa de Leylá em 2016 como Monitora e fui presenteada com a turma do 
Berçário 1. Percebi naquele momento que trabalhar com os bebês era mágico. Como não se apaixonar pelos 
bebês? Já fui contagiada com a essência da Casa de Leylá no primeiro dia. No ano seguinte fui convidada a 
ser Educadora Interina da turma do Pré 1 para cobrir a licença maternidade da Educadora Titular. Aprendi 
muitas coisas com ela e também pude mostrar um pouco do meu trabalho como regente de turma para a 
gestão da unidade. Atualmente sou Educadora Social da Casa de Leylá. 

Sou muito feliz e grata pela oportunidade de trabalhar com uma equipe maravilhosa, comprometida e com o 
mesmo propósito. Quero destacar duas pessoas que fazem parte da minha vida profissional e que admiro 
muito: Patricia, uma mulher guerreira que sempre está pronta para qualquer ocasião, além de uma visionária 
que rege muito bem a orquestra Leylá e a Elisa, atenciosa e tranquila, sempre disponível para ajudar quando 
precisamos nos momentos difíceis do nosso dia a dia e que sempre tem a palavra certa para o momento 
certo. Por fim quero agradecer mais uma vez por fazer parte dessa instituição e dizer que a minha filosofia de 
trabalho como educadora é fazer tudo com muito amor e respeito aos meus alunos.

Sônia Maria
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MOSTRA LITERÁRIA – ABRIL DE 2019
Em homenagem ao Dia do Livro Infantil, a Casa de Leylá convidou famílias a ouvirem, contarem, escreverem e ilustrarem 
histórias junto com seus filhos. Além disso, apresentamos várias produções realizadas pelas crianças em sala de aula 
baseadas na literatura infantil e nas diversas formas de desenvolver o hábito e o amor pela leitura. Ao final, lançamos 
oficialmente a ciranda de livros que permite que todos os anos cada criança, em sistema de rodízio, receba um livro por 
semana para ser “degustado” por ela e por sua família.



FESTA DA FAMÍLIA – MAIO DE 2019

Tradicionalmente, comemoramos o Dia da Família no mês de maio. A proposta é quase sempre sair da Instituição buscando um 
grande espaço externo para reunir crianças e famílias num grande e divertido piquenique. Infelizmente em 2019 o tempo não ajudou 
e na última hora precisamos decidir por ficar na nossa unidade. Entretanto, esta decisão não prejudicou em nada este momento tão 
especial. Várias atividades foram propostas, como nichos de atividades onde crianças e familiares puderam desfrutar de momentos 
muito especiais, uma gincana muito animada dividida em equipes coloridas, onde quem venceu foi a união entre crianças e famílias, 
além de um delicioso lanche coletivo organizado e preparado pelas próprias famílias.



FESTA JULINA – JULHO DE 2019

A Casa de Leylá, que já foi palco de muitos eventos, ficou pequena para nossa festa caipira. Desta forma, em 2019 decidimos assumir o desafio de levar 
a famosa festa do meio do ano para o Clube Garnier, vizinho e parceiro da nossa unidade. Mais de 1.200 pessoas, entre crianças, famílias, amigos, 
autoridades e moradores da região, participaram deste grande evento com muitas atrações: música ao vivo, aula de forró, bingo, rifa, apresentação das 
crianças, das famílias e dos colaboradores, concursos, homenagens, comidas típicas deliciosas, brincadeiras com e sem brindes e, claro, muita animação. 
Tudo isso só foi possível com o envolvimento de toda comunidade escolar e muitos voluntários.



FESTA DA PRIMAVERA – SETEMBRO DE 2019

Depois do grande sucesso da Festa Julina, decidimos levar outro grande evento para fora dos muros da Casa de Leylá, a nossa famosa feijoada. 
Novamente no Clube Garnier reunimos mais de 800 pessoas num evento que agregou também o batizado / troca de cordas dos alunos na capoeira e a 
tão esperada Festa da Primavera. Este combo festivo deu super certo e foi um verdadeiro sucesso. Repleto de atrações como música ao vivo, 
apresentação de danças, desfiles, brincadeiras diversas, comidas variadas, além, é claro, do tão esperado batizado e da deliciosa feijoada que atrai 
muitos moradores da região. Tal como a Festa Julina, realizar um evento deste porte e importância só é possível com a participação de toda comunidade 
escolar e muitos voluntários.



Era uma vez na
CEI Daschú



A jornada de Pedro Lucas
no CEI Daschú

A Inclusão em nossa Unidade busca o reconhecimento e a valorização das 
diferenças (o que está em alinhamento com um de nossos valores: o respeito às 
diferenças), através da ênfase nas competências, capacidades e potencialidades 
de cada um. Este conceito tem como função a elaboração de métodos e recursos 
pedagógicos que sejam acessíveis a todos os atendidos, quebrando assim as 
barreiras que poderiam impedir a participação de um ou outro devido sua 
respectiva individualidade.

Esses métodos e recursos pedagógicos consistem em que o aluno fique a maior 
parte do tempo com sua turma, as atividade da turma são adaptadas de acordo 
com as necessidades, o aluno acompanha as atividades externas e é valorizado e 
respeitado pelos colegas; sempre encorajado a completar as atividades, tem apoio 
educacional de uma Monitora.

A inclusão deve estar sempre sensibilizando, envolvendo a sociedade e a 
Comunidade Escolar quanto aos preconceitos e barreiras que esses indivíduos 
passam, bem como suas famílias.



Histórico Pedro Lucas da Silva Brito

Data de nascimento: 17/02/2020

Responsáveis: Ana Carla da Silva - Caixa de Supermercado, e 
Vinicius de Brito Emidio - Motorista de caminhão

Entrou em nossa Unidade em fevereiro de 2019 

Portador da Síndrome de Down

Inicialmente foi um grande desafio, Pedro não andava, 
apresentava agressividade para expressar seus sentimentos 
(alegria, tristeza e ou raiva) através de beliscões ou mordidas. 
Não se alimentava além da mamadeira e o fato de não andar 
também exigia alguns cuidados. Mas nada nos desanimou. A 
Educadora e as Monitoras foram incansáveis na busca de 
métodos e reuniões de equipe para atingirem o que 
conseguimos.

O acolhimento, através do afeto, foi um dos recursos que 
trouxe muito sucesso ao nosso trabalho e nossos métodos e 
recursos pedagógicos citados anteriormente também fizeram 
a diferença no desenvolvimento do Pedro. Ele começou a 
andar na Unidade, inicialmente observamos que o medo o 
impedia, respeitamos seu medo e sempre o incentivamos a 
vencê-lo.

Buscamos orientações com sua Fisioterapeuta que nos 
incentivava e nos dizia que ele ia perder o medo e que através 
das outras crianças ia iniciar sua marcha naturalmente. 
Iniciou ficando em pé e se firmando na janela ou nas grades 
de nossa área coberta, mas se percebesse nossos olhares 
imediatamente sentava. Com o tempo foi se soltando e o dia 
que andou emocionou toda Equipe da Unidade.

Em relação à alimentação, inicialmente rejeitava, mas sempre 
participou desse momento junto dos amiguinhos no refeitório, 
começou a imitar os colegas e passou a se alimentar de tudo .

Fez vínculos com alguns amigos e não se utiliza mais da 
agressividade para expressar suas emoções. Seu vocabulário 
ainda é pequeno, mas reconhece e participa das atividades 
ativamente através de expressões, está em atendimento 
fonoaudiológico e vem apresentando grandes progressos.



A Rede Cruzada, através da Unidade Daschú, para o Pedro Lucas foi 
uma luz na vida dele, uma oportunidade que somos imensamente 
gratos. Pedro Lucas quando foi para creche, não falava nenhuma 
palavra, não andava, não segurava nem um copo de suco sozinho, não 
se alimentava, só mamadeira. O convívio dele com outras crianças e com 
toda a Equipe Pedagógica foi fundamental na evolução do Pedro. 
Aprendeu a brincar com os amiguinhos, aprendeu a andar, a se 
alimentar e lanchar sozinho.

Pedro Lucas com Síndrome de Down, hoje com 3 anos, é o nosso orgulho, 
está muito desenvolvido e a Rede Cruzada com sua Equipe faz parte de 
nossa grande conquista. Sem contar que ele ama todas as tias e as 
reconhece em qualquer lugar.

Só temos a agradecer.

Ana Carla da Silva & Vinicius de Brito Emidio
(Responsáveis do Pedro Lucas)
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FESTA JUNINA
Nosso primeiro destaque é nossa Festa Junina, que em 2019 trouxe ‘Brasil de muitas cores sabores e 
Culturas”, nossa festa já é um marco no calendário da cidade. Ela é realizada sempre com a colaboração e 
participação das famílias atendidas e de toda comunidade. Ano passado, o objetivo foi enriquecer o 
conhecimento das crianças, famílias e comunidade sobre a pluralidade de nosso país, ressaltando as 
diferentes culturas de cada região do Brasil.

A Rede Cruzada, alinhada ao tema do PEA - Unesco/2019 - “Ano Internacional das Línguas Indígenas”, 
desenvolveu o Projeto “Somos muitos: riquezas culturais”.

Este projeto proporcionou a interação e o conhecimento das manifestações e tradições culturais brasileiras, 
valorizando o patrimônio lúdico infantil, os costumes regionais, as contribuições dos povos indígenas e 
afrodescendentes, as lendas, parlendas, brincadeiras e canções folclóricas, enriquecendo, assim, as culturas 
infantis. 

As crianças vivenciaram momentos nos quais tiveram experiências com músicas, danças, culinária, 
vestuário e brincadeiras tradicionais, ampliando seus conhecimentos e repertórios.



CHEGADA DA PRIMAVERA
Em seguida, destacamos a chegada da Primavera, onde as crianças 
exploraram bastante toda a natureza que cerca nossa Unidade. Esse 
momento teve como principal objetivo despertar o interesse pela 
preservação do meio ambiente e como cada uma das estações é 
importante para a manutenção dos ciclos de vida na natureza.

SEMANA DA CRIANÇA
Em outubro, tivemos a Semana da Criança e esse ano teve pic nic, 
gincana , banho de chuveirão e muita diversão. A gincana está no nosso 
calendário letivo, em consonância a um de nossos valores à 
solidariedade e ao projeto deste ano trazendo várias “brincadeiras” 
esquecidas em nosso mundo atual, promovendo a solidariedade através 
de brincadeiras que estimulam a integração e a amizade. 



SEMANA DA FAMÍLIA E MOSTRA PEDAGÓGICA

Final de novembro, junto à Festa da Família, teve a Mostra Pedagógica, com apresentação de atividades desenvolvidas durante o ano. As famílias sempre 
desenvolvem alguns trabalhos em nossa Mostra Pedagógica Anual, em 2019 o objetivo foi realizar trabalhos reciclados com a ideia de trabalhar a 
conscientização sobre reciclagem e meio ambiente.



ENCERRAMENTO DO PRÉ ESCOLAR I E NATAL

Em dezembro tivemos o Encerramento do Pré Escolar I (encerrando o ciclo em nossa Unidade, Festa do Natal com a presença do Papai Noel e da Mamãe 
Noel e a Festa Interna de Natal encerrando o ano letivo.



Era uma vez na
Casa Emilien Lacay



Sérgio
reencontrou seu sorriso na Casa Emilien Lacay

Sérgio tem 74 anos, é casado, sem filhos e reside no Pechincha com a esposa, a Sra. Beatriz. 
No final de 2018, mesmo já aposentado, trabalhava como porteiro. Ao ser dispensado, entrou 
em um quadro depressivo grave. Foi neste momento que procurou a Casa Emilien Lacay, 
inicialmente, para ser voluntário. 

Mas, ao chegar o serviço social da Rede Cruzada identificou que Sérgio poderia ser na 
verdade, um dos idosos beneficiados da organização. Ele, contente, aceitou.

O idoso passou a participar de todas as atividades oferecidas e rapidamente fez amizades 
com todos os outros beneficiados e colaboradores. 

Pouco tempo depois, Sérgio contou que a convivência na casa estava muito boa, que gostaria 
de permanecer no grupo e que se sentia bem melhor da depressão. A esposa confirmou o 
relato, contando que com apenas um mês, o marido já apresentava uma melhora significativa 
percebida inclusive pelo médico, que reduziu a dosagem da medicação anti-depressiva. 

Hoje, Sérgio continua sendo assíduo na casa e sempre disposto a contar o bem que a Casa 
Emilien Lacay fez a ele.



O “calor” de Marcelo
o fisioterapeuta da Casa Emilien Lacay

Meu nome é Marcelo Mello Borges, sou fisioterapeuta e atendo os idosos da Emilien 
Lacay desde 14/11/2017. Sou solicitado por eles, na maioria das vezes, por queixas 
de dor. No início, diante da grande demanda e do pouco tempo que poderia 
oferecer, fiquei pensando em como conduzir os atendimentos de forma a assistir a 
todos. Como fazer quando a aplicação de qualquer aparelho requer no mínimo 
vinte minutos? 

Obviamente a equação pouco tempo + muitos idosos não fechava, e eu me 
questionava se o pouco tempo iria surtir o efeito que eles desejavam. Mas algo 
dentro de mim dizia que não era “choquinho”, ultrassom, infravermelho que 
solucionaria suas queixas. Não era desse calor que eles precisavam. O calor que 
começou a surtir efeito era um que nenhum equipamento poderia oferecer: calor 
humano!



Assim, entre um atendimento e outro buscava sempre ir mais 
além. Me surpreendia ao perceber que um simples relato de 
como havia surgido uma dor, continha tanta história por trás. 
Na sua maioria, histórias tristes de abandono, agressão, ou 
“simplesmente” descaso de parentes com suas necessidades.

Após ter constatado que muitas vezes as dores se 
manifestam no corpo físico mas surgem da “alma”, uma alma 
cansada, sozinha, abandonada, carente de atenção, de ser 
ouvida, carente de toque, procurei evitar ao máximo o uso de 
equipamentos.

Foi surpreendente descobrir que um pouco de afeto podia 
reacender aquele espírito e amenizar suas dores.

Quando busquei a Rede Cruzada foi com a intenção de ser útil 
e de estar fazendo o bem. Mas o grande bem veio pra mim 
mesmo. Me senti acolhido e querido. Deus sabe o quanto foi 
difícil manter a forma com tantas balas, bolos, doces e outros 
mimos…

Talvez muitos tenham melhorado, em algum momento, de 
suas queixas físicas. Mas a grande melhoria foi em mim. Me 
tornei, com certeza, um profissional melhor, mais atento, 
observador. Nunca aquela máxima de “menos é mais” fez 
tanto sentido para mim.

grande matéria que nenhum curso ou faculdade pode ensinar: 
amor! Dizem que o amor cura. Sim, com o trabalho na Cruzada 
constatei que é a mais pura verdade!

Mas ninguém faz nada sozinho, e por isso eu não poderia 
deixar de fazer alguns agradecimentos à toda direção, em 
especial à Márcia Bogéa que confiou seus preciosos idosos às 
minhas mãos. A todos os funcionários que sempre se 
esforçaram para que eu me sentisse a vontade e pudesse 
fazer o meu trabalho com tranquilidade, além, é claro, da 
imensa dedicação que eles têm por cada um que frequenta 
essa casa abençoada.

Com muito amor e carinho, deixo aqui meu obrigado a todos!

Graças à atividade que 
desenvolvo na Casa 
Emilien Lacay meu 
currículo enriqueceu. Não 
pelas horas prestadas ou 
por mais um item de 
experiência que possa ser 
acrescido a ele, mas pela
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Somos muitos… 

Riquezas Culturais do Brasil (Projeto Pedagógico de 2019), nos remete ao 
caminho de conhecer e respeitar o modo de vida de outras culturas, 
reconhecendo diferenças e semelhanças entre elas, que nos levam ao 
conhecimento de lendas, músicas, comidas típicas, que nos prometem a 
ser não só educativo, como também transformador. Nos dão amplo 
acesso de envolver a comunidade escolar e familiares no processo de 
valorização do diálogo constante e de solidariedade.

Neste caminhar, montamos a Festa da Família, acreditando nesta relação 
entre família e creche, onde a família desempenha um papel de extrema 
importância no desenvolvimento infantil. No evento, os responsáveis se 
sentem envolvidos e unem-se com a creche potencializando força em 
favor das crianças. O evento consiste em uma manhã de atividades de 
recreação na creche, aberta a toda família da criança, neste espaço a 
proposta é de interação, estreitamento de vínculos afetivos, propiciar 
espaço de brincadeiras entre os membros familiares visto que muitas 
vezes isso não acontece em casa devido às atividades da vida diária ou 
mesmo pela ausência de ambiente externo seguro onde residem.



A Festa Junina e Festa da Primavera, além de um espaço de culminância do conteúdo pedagógico 
trabalhado no período, agrega os saberes do projeto, ampliando para espaço de atividades lúdicas e 
valorização dos conteúdos trabalhados, como músicas típicas e comidas, contribuindo ludicamente para o 
desenvolvimento das habilidades socioemocionaisdas crianças e também oportunidade de interação e 
estreitamento do vínculo família-creche.

Seguindo na mesma linha, do somos muitos, realizamos uma tarde cultural em conjunto com a Casa de 
Santa Ana, instituição que atende a idosos também em Centro de Convivência na Cidade de Deus. A 
proposta foi de proporcionar um ambiente de troca de experiências e valorização da produção dos idosos 
propiciando ambiente alegre e acolhedor para todos.

A Festa de Natal e Encerramento do Ano com as famílias teve por objetivo concluir o ciclo de parcerias e 
companheirismo entre as famílias e a creche em benefício da educação e do desenvolvimento dos alunos. 
Procuramos proporcionar momentos de confraternização com muita alegria e entusiasmo, assim como foi 
uma forma de apresentarmos um pouco de todo o trabalho que realizamos com as crianças ao longo do ano. 

Na Festa de Natal dos Idosos com seus familiares tivemos como objetivo fortalecer os vínculos familiares. 
promovendo momentos de lazer para todos e também criar laços entre as famílias para que possam se 
apoiar em situações semelhantes e trocar experiências em resoluções de problemas.

Uma vez que saber administrar o seu próprio dinheiro é fundamental para qualquer pessoa, a Casa Emilien 
Lacay pensou na construção de um Curso de Educação Financeira com o objetivo de contribuir na qualidade 
de vida financeira das famílias, a proposta foi mostrar como a educação financeira pode ajudar as pessoas 
a realizarem sonhos e a organizarem o dia a dia da família. 



EVENTOS

Abril:
09/04 | Tarde de intercâmbio cultural da 3ª idade

Maio:
18/05 | Festa da Família

Junho:
15/06 | Festa Junina

Agosto a outubro:
28/08 a 09/10 | Curso de Educação Financeira

para as Famílias

Setembro:
29/09 | Festa da Primavera

Dezembro:
07/12 | Festa de Natal dos Idosos com seus 

familiares
13/12 | Chegada do Papai Noel

18/12 | Festa de Natal e Encerramento do 
Ano com as Famílias



Era uma vez no
Plantando o Amanhã



As lutas de Matheus
no Plantando o Amanhã

Matheus Idalino Gomes, 22 anos, morador da Comunidade do Complexo do 
Alemão. Filho de D. Maria do Carmo, uma verdadeira guerreira com seis filhos. 

Com o sonho de ter um Kimono, aos 12 anos conheceu o Projeto Associação Nagai, 
o qual posteriormente (2016) o levou para o Projeto Plantando o Amanhã. Muito 
disciplinado e empenhado na arte do Judô, sempre deu o melhor de si para ser o 
suporte para a mãe e exemplo para os irmãos menores. 

Assim, foi se destacando com o passar do tempo. Ainda em 2016, recebeu uma 
bolsa de estudos da Rede de Ensino Elite. Para custear as despesas da formatura, 
ele vendia rifa e bolos feitos pela sua mãe. Chegada do grande dia, a formatura, 
celebração para a família, pois seus pais não concluíram o Ensino Fundamental. No 
Judô, convidado pela Sensei Nagai, passa a fazer parte da monitoria dos alunos. 
Realizou o Enem e conseguiu no ProUni a bolsa de 100% na Universidade Estácio 
de Sá no Curso de Educação Física. Alcançou a tão almejada faixa preta: deixou de 
ser o Monitor Matheus e passou a ser o Sensei Matheus Idalino. Em 2019, assumiu 
as turmas de Judô do turno da tarde no Plantando o Amanhã. Tornou-se para sua 
família, amigos e companheiros grande exemplo de garra, determinação e 
humildade.



No Plantando o Amanhã, tive grandes 
oportunidades. Além das aulas de Judô, 
participei do Programa Miniempresa da Junior 
Achievement, no qual adquiri conhecimento e 
amadurecimento profissional. Participei das 
palestras oferecidas pela Cepia, que 
contribuíram para o desenvolvimento do meu 
senso crítico e a obter um bom diálogo. A 
convivência com todos do projeto, me traz 
segurança e entusiasmo para enfrentar os 
desafios.

Matheus Idalino

Clique para assistir!

https://youtu.be/1iKlsaNI9ns
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Fevereiro:
20/02 | Levamos 30 jovens para assistirem SESC X TAUBATE, pela Superliga de Vôlei, na Barra, 
convidados pelo Sesc.

Março:
01/03 | Levamos 30 jovens para o Sambódromo, para um evento de carnaval, oferecido pela Essilor, nossa 
parceira.

Abril:
10/04 | Levamos 30 jovens a um passeio no Pão de Açúcar.
13/04 | Campeonato de vôlei da EVB no Hebraica, em Laranjeiras, com a participação de cerca de 50 
alunos da unidade, inscritos em várias categorias. O evento se repetiu em 30/6 e 14/9.
17/04 | Festival de Iniciantes no Judô (promovido pela Federação Carioca de Judô para alunos não 
federados). O evento se repetiu em 15/6 e 09/11.

Junho:
01/06 | Copinha da Amizade, com cerca de 70 alunos, realizada na quadra do Plantando o Amanhã. É uma 
celebração à amizade, com atividades lúdicas que privilegiam as habilidades motoras e despertam o senso 
de equipe.
29 e 30/06 | Campeonato Estadual de Judô (o aluno Ryan Guimarães foi Campeão e os alunos Luciano e 
Leonardo Alexandre ficaram em terceiro lugar).



Julho:
02/07 | Início do Programa Miniempresa, da Junior Achievement, com 30 jovens da unidade. O programa proporciona experiências práticas de um 
negócio, promovendo atitude empreendedora, trabalho em equipe e noções de economia e administração de empresas.
09/07 | Seleção de alunos, para concessão de bolsas de estudos na Cultura Inglesa.
13/07 | Festa Junina (apresentação de todos os esportes com danças).
13/07 | Exame de faixa para outorga de graus no Judô, realizado na quadra da Unidade.
20 e 21/07 | Campeonato Interestadual de Judô.

Agosto:
02/08 | Campeonato Brasileiro de Judô, realizado na Arena da Juventude em Deodoro, no qual o aluno Ryan Guimarães foi Vice-Campeão.
05/08 | Início do Curso Operador em Logística (SESI) com 20 alunos.
13/08 | Início do curso de Práticas Administrativas (SENAC), com 24 alunos.
15/08 | Seminário SENAC nas Comunidade, para alunos do contraturno e seus responsáveis, informando sobre cursos de qualificação profissional e 
empregabilidade.
24/08 | Feira do Programa MiniEmpresa, com exposição das empresas estudantis.
30/08 | Participação de 7 alunos na Copa Rio Internacional de Judô.

Outubro:
19/10 | Festa da Primavera (participação dos jovens com apresentação de danças).
26/10 | Festival de Cultura Japonesa, realizado na quadra da unidade, visa trazer a essência da cultura japonesa para nossos alunos do judô, com 
participação do Cônsul Japonês e comitiva).

Novembro:
23 e 24/11 | Torneio de encerramento de Judô da Federação Brasileira.

Dezembro:
03/12 | Realização do encontro de fim de ano das modalidades esportivas, no CFZ (Centro de Futebol Zico). Levamos em torno de 250 crianças e jovens, 
para um dia repleto de atividades de integração entre os esportes.





Fevereiro:
Bailinho de carnaval com a bandinha e a mascote Tijolinho do SNA.

Abril:
10/04 | Escovação Sesc para as turmas do MI, MII e jovens do 
contraturno.
18/04 | Trabalho de Contação de Histórias em comemoração ao Dia 
Nacional do Livro Infantil com todas as turmas.

Maio:
Visitação ao telhado verde do SNA (conhecer horta orgânica, plantas 
medicinais etc.).

Junho:
03 a 07/06 | Semana do Meio Ambiente.
2º Encontro de Família com serviço social e creche.

Setembro:
Passeio à Livraria Flutuante com a turma do MII A.

Outubro:
19/10 | Festa da Primavera com barraquinhas, brincadeiras, animação... 
Objetivo de socializar, interagir e integrar creche e família.
30/10 | Aniversário do Plantando (24 anos) com atividades e bolo.

Novembro:
Datas comemorativas.
22/11 | Contação de Histórias do grupo voluntário da C &amp; A.
26/11 | Passeio ao Jardim Botânico com as turmas do MII A E B.

Dezembro:
07/12 | Festa da Família.
13/12 | Confraternização das turmas do MII.
18/12 | Festa de Natal.

Atividades
Creche





Patrocinadores de Histórias
Investidores sociais

SHOPPING 
NOVA AMÉRICA

Cessão do imóvel em comodato e cobertura de
68% das despesas da unidade Plantando o Amanhã

Apoiador exclusivo da Unidade Daschú, em SJVRP e cobertura
de cerca de 15% das despesas das unidades Emilien Lacay e Casa de Leylá

Principal apoiador privado das turmas
de berçário da unidade Casa de Leylá

ANCAR VITA 
EMPREENDIMENTOS

JOÃO AUGUSTO 
BASILIO

APSEN FARMACÊUTICAS          C&A          ELETROBRAS          CIA BOZANO

CONSULADO ALEMÃO          LODI 55 PARTICIPAÇÕES          SMILES FIDELIDADE          VERTSEG SEGUROS

ADILSON FRANÇA          AGNES ALVES XAVIER          ALEXANDRE HENRIQUE WIEDMANN          ANA CELINA VASCONCELOS          BERNARDO CABRAL          CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOBO

CARLOS AUGUSTO DO AMARAL MARTINS           CARLOS AUGUSTO PALHARES FILHO          CARLOS LEONI R. SIQUEIRA          CESAR FELIZ DE VASCO          CLAUDIA MACEDO S F PEREIRA

DEBORA PEREIRA FONTES CHENIAUX          DEBORAH PORTILHO          DIEGO HENRIQUE H MER          EDUARDO EDMOND FARHAT          ERNANES GALVEIAS          ERNESTO ALBRECHT

FABIO FERRAZ PEREIRA MEMORIA          HAROLDO JOSE DE JESUS CELLA          HARUMI URATA          JANICE CAMPOS VASSALLO           JOÃO CARLOS DE ALMEIDA BRAGA

JOÃO PEDRO GOUVEIA VIEIRA FILHO          JOÃO ROBERTO MARINHO          JOAQUIM SIMOES BARBOSA          JOSÉ LUIZ ALQUERES          JOSÉ ROBERTO MARINHO          JULIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO

LENA FONSECA DA SILVA HIRSCH          LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN          LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA          LUIZ FERNANDO DE FREITAS          MARCELO BAPTISTA DE CARVALHO

MARIA ANTONIA MIGLORIA          MARIANA BAPTISTA DE CARVALHO          PAULA RAMOS NEHERER          PAULO C COLONNA ROSM          PEDRO LEITÃO CUNHA          PEDRO RAMOS DE CARVALHO

ROBERTO IRINEU MARINHO          SERGIO ERALDO S PINTO          SONIA MARIA MARTINS PESSOA          SYLVIA MARIA GLÓRIA MELO          YEDA VEIGA FERRAZ PEREIRA 



Patrocinadores de Histórias
Parceiros e voluntários

AFB (ASSOCIAÇÃO FRANCESA DE BENEFICÊNCIA)                   CEPIA CIDADANIA          CNS NACIONAL DE SERVIÇOS          COLÉGIO CRUZEIRO

COLÉGIO LUIZ DE CAMÕES          CULTURA INGLESA          ESPAÇO NÉCTAR          ESSILOR                  FAZENDA ÁGUAS CLARAS          FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO          LIANE GALVÃO ADVOCACIA          LIBERTY SEGUROS          LOBO & LIRA ADVOGADOS          LOJAS RESERVA          MESA BRASIL (SESC)

MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL          ÓTICAS DINIZ          PADARIA CENTRAL DO VALE          PADARIA IRMÃOS CHAVES          PADARIA JEOVÁ NISSI

PADARIA JESUS É O CAPITÃO          PANIFICAÇÃO RAMPINI          PIRAQUÊ          PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO          REI DO FRANGO          RIHAPPY BABY          SENAC          SENAI

SHOPPING BOULEVARD          SISTEMA S (SESI)          SODEXO          SPEED WORK          TIO ALEX EVENTOS          TRANSPORTES BARRA (GRUPO REDENTOR)          

AMÍLCAR VIANNA          ANDRÉ LUIS DO ROSÁRIO DEUS          ANDRIOLO AVES          AUGUSTO PRATES          LARRY TEIXEIRA DE MELLO          LUCILEI CHAVES CARDOSO

MARCELA DIAS          MARCELA SOUZA CHAVES          MÁRCIO WERNECK          NEILTON SANTOS          PHIEDRO ISIDORO RENTO          RENATO CARVALHO

RENÊ PEREIRA DE SOUZA          RITA VELASCO RAMPINI          RUTH LEVY          VANDERSON PEREIRA DA SILVA

ABADÁ CAPOEIRA        ASSOCIAÇÃO NAGAI DE JUDÔ        ESCOLA DE VÔLEI BERNADINHO        ESCOLA DE FUTEBOL ZICO10

ADAILTON NOGUEIRA          ADILSON DOS SANTOS          ALINE OLIVEIRA DA SILVA          ANA MARIA SANTOS ANDRIOLO          CARLOS AUGUSTO CASAMASSO          CARLOS ROTHIER

CLÉBER DE OLIVEIRA          CRISTIANO MOTTA          DANIEL MORAES ANTÔNIO          DANIELE GOMES DOS SANTOS          DIMAS EMANUEL ZANATTA DE SÁ          DOUGLAS SOARES DE BRITO

EDGARD FELÍCIO          FREDERICO ANDRIOLO          GEGÊ D’ANGOLA          GILMAR FERREIRA          GISELA DE JESUS SILVA SILVEIRA          HELOISA YUKIE SASAKI          IRMÃS DE BELÉM

JOSELINA DUARTE          JUSSARA RODRIGUES SILVA          KARLA REIS          LEONARDO DO CABRAL          MARCELO MELLO BORGES          MIGUEL FABRÍCIO REIS MACHADO          MIRIAM SARAIVA

MONICA SILVA BLANDY          MOTO CLUBE BODE DO ASFALTO          RAQUEL ALVES BATISTA SILVA          RODRIGO LOPES MIRANDA NEVES          ROSANA MOREIRA REIS          ROSANGELA VILELA

SANDRA KELLY DIAS FELIX          SANDRA MARIA TORRES          SENHORINHA AMÉLIA FRANCO          TASSIUS BLANCO R. S. M. COSTA          THIAGO FERNANDES DE SOUZA ANDRADE

VANDA LOPES          ZENILDE, TERESA E ANGELA (PASTORAL DA SAÚDE)          REJANE, APARECIDA, EDSON, ANDREA, SIMONE (GRUPO GAC)



65 368
527 936

CRIANÇAS

IDOSOS

FAMÍLIAS

CRIANÇAS E JOVENS
NO CONTRATURNO

ESCOLAR

Total de
atendimentos
em 2019



Atendimentos em 2019 na Unidade Emilien Lacay

153CRIANÇAS
65
IDOSOS

214 
famílias



Atendimentos em 2019 na Unidade Leylá

118CRIANÇAS
111 famílias

153



Atendimentos em 2019 na Unidade Plantando o Amanhã

182CRIANÇAS

368
CRIANÇAS E JOVENS

NO CONTRATURNO
ESCOLAR

539 
famílias

118



Atendimentos em 2019 na Unidade CEI Daschú

74CRIANÇAS
72 famílias

182



Bastidor Financeiro | 2019

Despesas Totais

LACAY
22,2%

PLANTANDO
45,8%

LEYLÁ
21,9%

DASCHÚ
10,2%

Fontes de Recursos

LEI DE INCENTIVO - ISS
2,4%

PREFEITURA
35,6%

ANCAR VITA
13,5%

SHOPPING
NOVA AMÉRICA

23,5%

JOÃO BASILIO
2,3%

DEMAIS DONATIVOS
7,2%

FUNDO PATRIMONIAL
15,4%

74

TOTAL: R$ 8.267.426,57



Quem faz a Rede Cruzada
Crianças     Jovens     Idosos     Famílias

NOSSOS COLABORADORES

ADILSON SANTOS   ALANA DE AMORIM BARBOSA   ALESSANDRA MENDES CHARRET FELICIO   ALESSANDRO NEVES PRAXEDES   ALEX LUIZ DA SILVA CORREA   ALINE BARBOSA DE PAULA   ALINE DE SOUZA FERREIRA   ANA CAROLINA LIMA BARROS   

ANA CAROLINE ASCENDINO DA SILVA    ANA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS   ANA PAULA LIMA DOS SANTOS   ANDREA DE ARAUJO   ANDREA DO NASCIMENTO PEREIRA   ANDREIA RAMOS RODRIGUES    ARIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA   

BEATRIZ MOREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS   BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA   CAMILA DINIZ MORELLI DE PAIVA   CAMILA NOVAES BUTTNER   CAROLINA RAMOS XAVIER   CAROLINA RAMPINI FIGUEIREDO    CASSIANE GARRIDO PEREIRA DA COSTA   

CATARINA DE SÁ PEREIRA SANTOS    CATIA REGINA CLARIMUNDO DA SILVA    CATIA REGINA COSTA DE BARROS    CELIA APARECIDA PEREIRA   CLAUDIA DE MIRANDA CARDOSO    CLAUDIA MARIA LIMA ELIAS PEREIRA    CRISTIANE GOMES

CRISTINA NOGUEIRA COSTA   DAMARES DA SILVA MENESES    DELMA DE FATIMA DA SILVA    DENILSON PRAXEDES    DENISE JOEDSA DE LIMA VIEIRA    DENIZE DA SILVA RIBEIRO   DILENIA MARIA FERREIRA SOARES    DIRCE SANTOS DE SOUZA    

DIVA CAMILO DA SILVA BARBOSA    EDNA MARIA DE ALCANTARA CABRAL    EGIANE EROTILDE DA SILVA    ELIANE DA PENHA RIBEIRO   ELISA GONCALVES DE OLIVEIRA DA SILVA    ELISANGELA MARTINS DE OLIVEIRA    ELZIMAR SILVA BRAZ DE FARIAS    

ERICKA CRISTIANE PASSOS DE MORAIS    FABIOLA RIBEIRO DE LIMA MIRANDA   FERNANDA DA SILVA MARTINS   GABRIELE JUSTINO CASAMASSO    GEORGE MARTINS NOBREGA    GILVAN RODRIGUES DA SILVA    GILVANDETE SOARES DE OLIVEIRA   

 GIOVANNI DIAS RAMOS   GIRLENE CARLOS DA SILVA    GLEDIANE FERREIRA DA SILVA    GRACE KELLY RAMOS DE SOUZA    GRAZIELE LIMA DA SILVA    HAYONAN BARBOSA DE OLIVEIRA    HELIO ALVES BRUM JUNIOR

HELOISA CONCEICAO DE ALMEIDA    HUGO DELAVALI SOUZA    IASMIM DA CONCEICAO SILVA    ISABEL RODRIGUES DE BRITO OLIVEIRA    ISADORA SOUZA MARINHO    JACQUELINE CARDOSO DOS SANTOS

JANDER BARBOSA LARANGEIRA    JANDIRA SOUZA MOREIRA    JANETE MARTINS SANTOS MEDEIROS    JAQUELINE MARQUES ESTRELLA    JAQUELINE RODRIGUES SILVA   JEFFERSON NICACIO DE SOUZA

JOÃO MARIA JANUARIO    JOSELAINE MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA    JUAN RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA    JULIANA DE OLIVEIRA MANSO    JULIANA FERREIRA DIAS   

KAISA DA SILVA MACHADO CORDEIRO    KARINE SILVA DE JESUS PEQUENO    KARLA DE SOUZA RAMOS SOARES DOS SANTOS    KAROLINE GALVAO BATISTA    KARYNE OLIVEIRA DA SILVA

KELI MARQUES NOGUEIRA ALVES DE JESUS    LARISSA GOMES CARDOSO MOREIRA    LAURINETE GALDINO DA SILVA    LEILANE DA CONCEICAO PIMENTEL   LEVY GONCALVES DE FREITAS   

LEYDIANE MOTA MENDES    LIDIANE DE ALMEIDA WASCONCELOS    LUANA SANTOS DE JESUS    LUISA DO CARMO SANTOS    LUIZ EDUARDO HUDSON MARQUES    MARCELA DE ARAUJO RUFINO

MARCIA BOGEA TAVARES JULIANI    MARCIA MARIA BORGES GOMES DE SOUZA    MARIA ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA    MARIA ANGELICA PEREIRA SANFINS    MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA

MARIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA    MARIA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA    MARIA HELENICE RIBEIRO PESSOA    MARIA JANETE LOPES DA COSTAMARIA LUZIA NUNES PEREIRA    MARLI RODRIGUES PINTO

MAURICIO DA SILVA LOPES   MAYARA RODRIGUES SANT ANNA DA SILVA HYGINO   MEL CELINA RODRIGUES BATISTA    MICHELE DE LIMA OLIVEIRA    MICHELE GONCALVES DE SALES DA CRUZ   MICHELE VIEIRA DOS ANJOS    

MIREIDE HUBNER DE ALMEIDA TEIXEIRA   MIRIAM RODRIGUES DE SOUSA   MISLENE CARLA RODRIGUES   MONALISA GEOVANNA MARQUES MONTEIRO   MONIQUI MORELLI CHAVES DINIZ   NADIR MARTINS LORENA   

NAIRAN RODRIGUES SILVA BARROS   NATALIA DA COSTA SILVA   NATHALIA SANTOS DE LIMA   NAUSICA MENDES DE ALMEIDA GONCALVES   NAYARA GLAYCE ALVES GOMES FERREIRA  NILDA BENEVENUTO DA LUZ   

PATRICIA GONCALVES DE SOUSA   PEDRO ARAGONEZ DE FARIA   POLIANA DO NASCIMENTO DINIS DA SILVA   PRISCILA NEVES DA ROCHA   PRISCILLA MAGALHAES DE MELLO   RAIANE BARBOSA MARTINS   RAQUEL DE ALMEIDA LUIZ DA SILVA   

RAQUEL ELEOTERIO BARCELOS DA SILVA   REJANE MARIA DA SILVA   RENATA SABINO MARQUES   RITA DE CASSIA DUARTE CAVALCANTI   ROSANE APARECIDA MACHADO RODRIGUES   ROSANE DE SOUZA ROCHA   

ROSANGELA ANDRADE DA SILVA   ROSINEIA SANTOS FERREIRA   SABRINA EDUARDO BRAGA    SANDRA HELENA PAES MONTEIRO   SANDRA MARIA DE ALCANTARA GONCALVES ARAUJO   SILVIA ELENA MACHADO DA SILVA   

SIMAO ELIAS RODRIGUES    SIMONE DA SILVA GUIMARAES   SIMONE FERRARIS DA SILVA    SONIA MARIA MONTEIRO DALVI   SUELY MARIANNA BRAGA   TACIANE KELLY CABRAL DA SILVA   TAMIRES DA SILVA MARIANO  

 TATIANA DE ALCANTARA AGUIAR   TUANNI PAIVA DE SOUZA   UADIR SEREJO DOURADO   UANDERSON DIAS DOS SANTOS   VALCLEIDE NASCIMENTO DE SA   VALERIA TAVARES   VANESSA RAMOS VALPASSOS   VERONILDE BRITO DA SILVA   

VIVIANE DE CASSIA CAMILO   VIVIANE MONTEIRO DOS SANTOS   WENDREU SALLES DA SILVA



Áreas de Suporte
Cátia Rento (Sociopedagógico)

Isis Flora (Desenvolvimento)
Camilla Trindade (Adm. e Financeiro)

Leonardo Campos (Infraestrutura)
Cinthia Ramires (Comunicação e captação)

Coordenação das Unidades
Márcia Bogea (Casa Emilien Lacay)
Catia Rento (Plantando o Amanhã) - interina
Patrícia Coda Casa de Leylá)
Tânia Isidoro (CEI Daschú)

Presidente
Rodrigo Capistrano

Gerência Geral
Renato Senna

Vice-presidente
Maria Luz Schneider

Conselho Consultivo e de Sustentabilidade
Pedro Batista de Lima Filho
Nathalia Dias Gomes
Lia Hermont Blower
Dilma Lucia Pimentel

Maria Carmem Badaró Braga
Belmiro Carlos Nunes

Maria Tereza Maldonado
Maria Isabel Capistrano

Conselho Fiscal
Antonio Olavo Osborne Costa René Martins

ADILSON SANTOS   ALANA DE AMORIM BARBOSA   ALESSANDRA MENDES CHARRET FELICIO   ALESSANDRO NEVES PRAXEDES   ALEX LUIZ DA SILVA CORREA   ALINE BARBOSA DE PAULA   ALINE DE SOUZA FERREIRA   ANA CAROLINA LIMA BARROS   

ANA CAROLINE ASCENDINO DA SILVA    ANA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS   ANA PAULA LIMA DOS SANTOS   ANDREA DE ARAUJO   ANDREA DO NASCIMENTO PEREIRA   ANDREIA RAMOS RODRIGUES    ARIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA   

BEATRIZ MOREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS   BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA   CAMILA DINIZ MORELLI DE PAIVA   CAMILA NOVAES BUTTNER   CAROLINA RAMOS XAVIER   CAROLINA RAMPINI FIGUEIREDO    CASSIANE GARRIDO PEREIRA DA COSTA   

CATARINA DE SÁ PEREIRA SANTOS    CATIA REGINA CLARIMUNDO DA SILVA    CATIA REGINA COSTA DE BARROS    CELIA APARECIDA PEREIRA   CLAUDIA DE MIRANDA CARDOSO    CLAUDIA MARIA LIMA ELIAS PEREIRA    CRISTIANE GOMES

CRISTINA NOGUEIRA COSTA   DAMARES DA SILVA MENESES    DELMA DE FATIMA DA SILVA    DENILSON PRAXEDES    DENISE JOEDSA DE LIMA VIEIRA    DENIZE DA SILVA RIBEIRO   DILENIA MARIA FERREIRA SOARES    DIRCE SANTOS DE SOUZA    

DIVA CAMILO DA SILVA BARBOSA    EDNA MARIA DE ALCANTARA CABRAL    EGIANE EROTILDE DA SILVA    ELIANE DA PENHA RIBEIRO   ELISA GONCALVES DE OLIVEIRA DA SILVA    ELISANGELA MARTINS DE OLIVEIRA    ELZIMAR SILVA BRAZ DE FARIAS    

ERICKA CRISTIANE PASSOS DE MORAIS    FABIOLA RIBEIRO DE LIMA MIRANDA   FERNANDA DA SILVA MARTINS   GABRIELE JUSTINO CASAMASSO    GEORGE MARTINS NOBREGA    GILVAN RODRIGUES DA SILVA    GILVANDETE SOARES DE OLIVEIRA   

 GIOVANNI DIAS RAMOS   GIRLENE CARLOS DA SILVA    GLEDIANE FERREIRA DA SILVA    GRACE KELLY RAMOS DE SOUZA    GRAZIELE LIMA DA SILVA    HAYONAN BARBOSA DE OLIVEIRA    HELIO ALVES BRUM JUNIOR

HELOISA CONCEICAO DE ALMEIDA    HUGO DELAVALI SOUZA    IASMIM DA CONCEICAO SILVA    ISABEL RODRIGUES DE BRITO OLIVEIRA    ISADORA SOUZA MARINHO    JACQUELINE CARDOSO DOS SANTOS

JANDER BARBOSA LARANGEIRA    JANDIRA SOUZA MOREIRA    JANETE MARTINS SANTOS MEDEIROS    JAQUELINE MARQUES ESTRELLA    JAQUELINE RODRIGUES SILVA   JEFFERSON NICACIO DE SOUZA

JOÃO MARIA JANUARIO    JOSELAINE MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA    JUAN RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA    JULIANA DE OLIVEIRA MANSO    JULIANA FERREIRA DIAS   

KAISA DA SILVA MACHADO CORDEIRO    KARINE SILVA DE JESUS PEQUENO    KARLA DE SOUZA RAMOS SOARES DOS SANTOS    KAROLINE GALVAO BATISTA    KARYNE OLIVEIRA DA SILVA

KELI MARQUES NOGUEIRA ALVES DE JESUS    LARISSA GOMES CARDOSO MOREIRA    LAURINETE GALDINO DA SILVA    LEILANE DA CONCEICAO PIMENTEL   LEVY GONCALVES DE FREITAS   

LEYDIANE MOTA MENDES    LIDIANE DE ALMEIDA WASCONCELOS    LUANA SANTOS DE JESUS    LUISA DO CARMO SANTOS    LUIZ EDUARDO HUDSON MARQUES    MARCELA DE ARAUJO RUFINO

MARCIA BOGEA TAVARES JULIANI    MARCIA MARIA BORGES GOMES DE SOUZA    MARIA ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA    MARIA ANGELICA PEREIRA SANFINS    MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA

MARIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA    MARIA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA    MARIA HELENICE RIBEIRO PESSOA    MARIA JANETE LOPES DA COSTAMARIA LUZIA NUNES PEREIRA    MARLI RODRIGUES PINTO

MAURICIO DA SILVA LOPES   MAYARA RODRIGUES SANT ANNA DA SILVA HYGINO   MEL CELINA RODRIGUES BATISTA    MICHELE DE LIMA OLIVEIRA    MICHELE GONCALVES DE SALES DA CRUZ   MICHELE VIEIRA DOS ANJOS    

MIREIDE HUBNER DE ALMEIDA TEIXEIRA   MIRIAM RODRIGUES DE SOUSA   MISLENE CARLA RODRIGUES   MONALISA GEOVANNA MARQUES MONTEIRO   MONIQUI MORELLI CHAVES DINIZ   NADIR MARTINS LORENA   

NAIRAN RODRIGUES SILVA BARROS   NATALIA DA COSTA SILVA   NATHALIA SANTOS DE LIMA   NAUSICA MENDES DE ALMEIDA GONCALVES   NAYARA GLAYCE ALVES GOMES FERREIRA  NILDA BENEVENUTO DA LUZ   

PATRICIA GONCALVES DE SOUSA   PEDRO ARAGONEZ DE FARIA   POLIANA DO NASCIMENTO DINIS DA SILVA   PRISCILA NEVES DA ROCHA   PRISCILLA MAGALHAES DE MELLO   RAIANE BARBOSA MARTINS   RAQUEL DE ALMEIDA LUIZ DA SILVA   

RAQUEL ELEOTERIO BARCELOS DA SILVA   REJANE MARIA DA SILVA   RENATA SABINO MARQUES   RITA DE CASSIA DUARTE CAVALCANTI   ROSANE APARECIDA MACHADO RODRIGUES   ROSANE DE SOUZA ROCHA   

ROSANGELA ANDRADE DA SILVA   ROSINEIA SANTOS FERREIRA   SABRINA EDUARDO BRAGA    SANDRA HELENA PAES MONTEIRO   SANDRA MARIA DE ALCANTARA GONCALVES ARAUJO   SILVIA ELENA MACHADO DA SILVA   

SIMAO ELIAS RODRIGUES    SIMONE DA SILVA GUIMARAES   SIMONE FERRARIS DA SILVA    SONIA MARIA MONTEIRO DALVI   SUELY MARIANNA BRAGA   TACIANE KELLY CABRAL DA SILVA   TAMIRES DA SILVA MARIANO  

 TATIANA DE ALCANTARA AGUIAR   TUANNI PAIVA DE SOUZA   UADIR SEREJO DOURADO   UANDERSON DIAS DOS SANTOS   VALCLEIDE NASCIMENTO DE SA   VALERIA TAVARES   VANESSA RAMOS VALPASSOS   VERONILDE BRITO DA SILVA   

VIVIANE DE CASSIA CAMILO   VIVIANE MONTEIRO DOS SANTOS   WENDREU SALLES DA SILVA



Convivência entre idosos e crianças ajuda a 
combater solidão e violência na Cidade de 
Deus 

Smiles comemora 2 anos do projeto Milhas do 
Bem com 90 milhões de milhas arrecadadas 

Semana do meio ambiente: iniciativas 
sustentáveis entram cada vez mais na agenda 
de empresas 

Programa de inclusão social do Banco da 
Providência seleciona para 615 vagas de 
capacitação profissional

CMDCA-Rio participa da V Semana de Valorização 
da Primeira Infância

YouTube
Campanha Smiles 2019

Falconi e Rede Cruzada parceria

Patricia no Canal Futura enquanto Conselheira 
CMDCA, cadeira da Rede Cruzada 

Espalhou por aí
Rede Cruzada na mídia

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47609579
https://www.segs.com.br/demais/185325-smiles-comemora-2-anos-do-projeto-milhas-do-bem-com-90-milhoes-de-milhas-arrecadadas
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/semana-do-meio-ambiente-iniciativas-sustentaveis-entram-cada-vez-mais-na-agenda-de-empresas-23722156
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/11/programa-de-inclusao-social-do-banco-da-providencia-seleciona-para-615-vagas-de-capacitacao-profissional.ghtml
https://cmdcario.com.br/noticia.php?id=806
https://www.youtube.com/watch?v=NQJLTfeVqoc 
https://www.youtube.com/watch?v=7yW6JX2s3PE
https://globosatplay.globo.com/assistir/futura/conexao/v/8175424
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