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Palavra da Presidente
Iniciamos, em 2013, um forte movimento de renovação da 
Cruzada. Às vésperas de completarmos 95 anos, o exercício de 
olhar para o passado e aprender com nossa trajetória era de 
fundamental importância para impulsionar a organização rumo a 
um novo patamar institucional, em busca de contemporaneidade 
e alinhamento às novas diretrizes do Terceiro Setor.

O nosso desafio em 2014 foi efetivar a implantação do Modelo 
de Gestão Participativa e em Rede. Este modelo nos levou a criar 
fluxos de informação, de reflexão e de diálogo, e a estabelecer 
acordos que permitissem uma tomada de decisão coletiva e 
descentralizada. Desta forma, viabilizamos a livre expressão e a 
contribuição dos colaboradores diante dos desafios e objetivos 
institucionais, incentivando-os a atuar em Rede.

O resultado destes esforços culminou na “Carta para Nós 
Mesmos”, um manifesto institucional construído coletivamente, 
que resgata a memória da instituição e faz com que todos os 
colaboradores a conheçam, se reconheçam nela e se apropriem 
desta e da futura trajetória. 

Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer. Porém, 
estamos confiantes de que, com este movimento, seguimos no 
caminho certo. 
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Trechos da 
“carta para nós mesmos”

“Queremos abandonar a burocracia, o excesso de 
hierarquia, o controle e a centralização de poder 
(...). Não queremos mais que decisões sejam tomadas 
sem antes debatermos sobre elas. Isso implica em 
corresponsabilidade e em abandonar a prática de 
comandar e controlar o outro.”

“Esta nova mudança inicia com a 
criação do Grupo de Coalizão, formado 

por colaboradores de todas as unidades 
e da sede, e com esta carta para nós 

mesmos, em 2014.”

“Queremos mudar para valorizar e praticar o trabalho em 
equipe, em que a soma dos diferentes contribui para o respeito 
às diferenças individuais, com humildade e gratidão. Isso 
também implica em promover a liberdade de expressão e a 
transparência nas relações. (...) ter menos chefes e mais líderes.”
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“A estrutura de nossa organização deve ter uma equipe 
empoderada e autônoma, onde haja responsabilidade 
e comprometimento mútuo, como um conjunto de 
pessoas com diferentes papéis e que estão conectados 
num objetivo comum. As relações de poder devem estar 
distribuídas e as pessoas desapegadas de seus cargos. As 
lideranças aprendem com o grupo, inspiram pessoas e 
ajudam os outros a desenvolver seus talentos.”

“O nosso modelo de gestão deve promover o sentimento 
de libertação;  as  relações de confiança; incentivar 
pessoas em um time, valorizando a clareza e o acesso 
às informações, a acolhida e o afeto nas relações e o 
potencial de cada um, extraindo o melhor que aquela 
pessoa possa oferecer.”

Alguns colaboradores representantes do grupo de coalizão.

Trechos da 
“carta para nós mesmos”
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Transformar é o    nosso caminho
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Há 95 anos, a Cruzada Nacional 
Contra a Tuberculose foi criada para 
uma missão no campo da saúde. 
Anos depois, reinventou seu foco 
e passou a atuar na reintegração 
social de crianças e adolescentes 
moradores de rua. Já em tempos mais 
recentes, depois de muita reflexão e 
autocrítica, novamente se reorganizou 
para atuar no fortalecimento 
dos vínculos familiares.

Resultados junto às famílias

Instigamos e desenvolvemos os potenciais das 
famílias, por acreditar que cada um pode ser 
participante ativo no exercício pleno de seus 
direitos e que é capaz de transformar sua realidade.   

Em 2014, a Cruzada reconhece a Educação como 
área preponderante da sua atuação. Ao mesmo 
tempo, fortalece o seu trabalho junto às famílias por 
meio do Serviço Social, e estreita o relacionamento 
entre a organização, pais e responsáveis. Assim, 
acompanha ainda mais de perto às necessidades 
e desafios destas famílias e compartilha com 
elas a responsabilidade pela efetividade das 
ações socioeducativas realizadas por nós.
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Educar para
transformar
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Creche e Pré-escola Integral
A Cruzada acolhe, cuida e desenvolve as 
crianças, atendendo às necessidades dos 
pais e responsáveis que precisam de auxílio 
com seus filhos enquanto trabalham. 
Essa atuação também tem por objetivo 
contribuir para o ingresso e a permanência 
de crianças no sistema educacional. Por 
meio de ações socioeducativas contínuas 
e planejadas, a creche realiza diversas 
atividades pedagógicas fundamentais 
para o desenvolvimento das crianças.  

Contraturno escolar
O objetivo é desenvolver atividades lúdicas, 
pedagógicas, culturais e socioeducativas, 
mantendo crianças e adolescentes ocupados 
e em permanente desenvolvimento, no 
período em que não estão na escola formal. 
Desta forma, a Cruzada contribui para que 
eles fiquem menos vulneráveis a riscos 
sociais. No contraturno, as atividades 
incluem música, dança, capoeira, cidadania, 
percussão, reforço escolar e passeios culturais. 

Atendimento complementar 
(Educação pelo esporte)
A Cruzada investe no esporte como meio 
de promoção social e instrumento de 
educação. Qual a formação que está em 
jogo? Cidadania, disciplina, respeito 
ao próximo e visão de equipe! Por meio 
das escolas de vôlei e de judô – lideradas 
por profissionais da elite esportiva, como 

Bernardinho e a judoca Nagai – trabalhamos 
o potencial educativo do esporte, suas 
qualidades pedagógicas e sua dimensão 
socializadora. O esporte é uma via fecunda 
para o desenvolvimento humano e a prática 
esportiva, relacionada à educação integral, 
ocupa posição de fundamental importância 
nas atividades desenvolvidas pela instituição. 

Educação e formação continuada
A Cruzada acredita na educação e na formação 
continuada como forma de promover a 
autonomia, por isso oferece Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), cursos de qualificação, 
além de técnicos profissionalizantes, em 
parceria com entidades reconhecidas e 
certificadas, como SESI, SENAI e SEBRAE. 
A capacitação profissional é desenvolvida 
nas mais diversas áreas, contribuindo com 
a inserção de jovens e adultos no mercado 
de trabalho. A Cruzada também ajuda a 
identificar oportunidades de emprego junto 
às empresas parceiras, indicando seus alunos.

Centro de convivência para idosos
Muitos idosos estão em situação de 
vulnerabilidade social e sofrem com a falta de 
convivência e o abandono. O objetivo deste 
serviço da Cruzada é assegurar um espaço 
de encontro, de troca, de convivência, 
proporcionando um dia a dia mais 
agradável, contribuindo para que o idoso 
se sinta mais produtivo, integrado e vivo, 
melhorando assim a qualidade de vida deles.     

Educar para
transformar
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Onde estamos
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Creche Bárbara Wright
Fundação: 1997. Em 2011 foi incorporada à Cruzada.
Financiador: Cruzada do Menor, Família Apostol e Búzios 
Vela Clube.

SErvIçOS: 
Creche: 58 crianças na faixa etária de 1 a 3 anos e 11 meses. 

Pré-escola integral: 22 crianças na faixa etária de 4 a 5 anos.

Comunidades atendidas: Manguinhos, Cem Braças, 
Rasa e Adjacências.

Coordenadora: Márcia Alexandra.
Lote Parque das Acácias, S/N, Lotes 4 e 5, quadra C - 
Manguinhos, Armação dos Búzios, RJ, CEP: 28950-000. 

Telefone: (22) 2623-1982.

E-mail:  crechebarbarawright@cruzadadomenor.org.br
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Diferencial  O trabalho 
desenvolvido nesta unidade se diferencia 
por despertar e desenvolver nas 
crianças, por meio da arte educação, 
o interesse por diversas linguagens 
artísticas tais como artes plásticas, 
música, teatro, dança e literatura.

TrABALHOS COM AS FAMÍLIAS

ATENDIMENTOS SOCIAIS

Reuniões com Responsáveis 
pelas cRianças e adolescentes

20

690

80
126
2

6

Famílias que RealizaRam 
tRabalho voluntáRio

Famílias que paRticipaRam 
de palestRas sobRe saúde, 
violência contRa a mulheR
e outRos temas de inteResse

atendimentos Às Famílias

visitas domiciliaRes

Famílias encaminhadas 
paRa atendimento médico/ 
psicológico

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS

2
80
1

23
encaminhamentos paRa 
instituições da Rede pública 
socioassistencial

cRianças atendidas 
na cReche e pRé-escola

passeios cultuRais e de lazeR

cRianças encaminhadas  
paRa escola FoRmal pública
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Aprendo todos os dias porque minhas 
filhas sempre chegam com novidades da 
creche. Eu participo de todas as atividades, 
reuniões, festas e tudo que tem lá. Meu 
sonho é ter um emprego na área da saúde, 
porque eu sou técnica em enfermagem. Mas 
também seria muito bom trabalhar em uma 
escola. Educação é tudo”. 

ANTES MESMO DE 
ENGrAvIDAr, EU PASSAvA 
PELA CrECHE E PENSAvA: 
UM DIA vOU BOTAr MEUS 

FILHOS AÍ. A CrUzADA ESTá 
ME AjUDANDO MUITO.

Hossana Pereira da Conceição 
mora com as duas filhas gêmeas, 

Pérola e Sofia, com a irmã 
Natalia, o irmão Samuel e a mãe 
Sandra. Ela já trabalhou fazendo 

de tudo. No momento, está 
procurando emprego. 
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Creche Tio Beto
Fundação: 1995. Em 2002 foi incorporada à Cruzada. 
Financiador: 2 Alianças Armazéns Gerais, Mangiare 
Alimentos, doadores individuais (pessoa física) e convênio 
com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

SErvIçOS: 
Creche: 77 crianças na faixa etária de 2 a 3 anos e 11 meses.

Contraturno escolar: 160 crianças e adolescentes.

Comunidades atendidas: Pedra de Guaratiba, 5 Marias, 
Sepetiba, Jardim Guaratuba e Piraquê.

Coordenadora: Andrea Brandão.
Estrada dos Cabuís, nº 117, Pedra de Guaratiba, RJ, CEP: 23028-600.  

Telefone: (21) 3401-5111. 

E-mail: crechetiobeto@cruzadadomenor.org.br

Diferencial   No projeto de 
contraturno escolar é trabalhado o resgate 
da cultura e da memória da região 
através do jongo, capoeira, percussão e de 
histórias sobre a importância da pesca, dos 
manguezais e da preservação de restinga. 
O atendimento também é marcado pela 
forte atuação do serviço social que integra 
o Núcleo de Defesa e Proteção à Criança 
e ao Adolescente (NUDECA), um espaço de 
prevenção e proteção às violências cometidas 
contra crianças e adolescentes da região.
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ATENDIMENTOS SOCIAIS

684
90

110

atendimentos Às Famílias

visitas domiciliaRes

Famílias encaminhadas paRa 
atendimento médico/psicológico

TrABALHOS COM AS FAMÍLIAS

Reuniões com Responsáveis pelas 
cRianças e adolescentes

3

550

7

Famílias que RealizaRam 
tRabalho voluntáRio

Famílias que paRticipaRam de palestRas 
sobRe saúde, violência contRa a mulheR 
e outRos temas de inteResse

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS

70
77
10

42
encaminhamentos paRa instituições da 
Rede pública socioassistencial

cRianças atendidas 
na cReche e pRé-escola

passeios cultuRais e de lazeR

cRianças encaminhadas  paRa escola 
FoRmal pública

160 cRianças atendidas no contRatuRno 
escolaR
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GrAçAS à CrUzADA EU POSSO ME 
DEDICAr AOS ESTUDOS. DESDE qUE A 
ANA CLArA ESTá NA CrECHE, FAçO AS 

TArEFAS DA CASA BEM CEDO E DEPOIS 
SENTO PArA ESTUDAr. à NOITE, MEU 

MArIDO FICA COM AS MENINAS E EU 
vOU PArA A FACULDADE. CUrSO O 4º 

PErÍODO DE DIrEITO. 

Alexsandra, 39 anos, nasceu em 
Monte Pascoal, interior da Bahia, 

e tem 15 irmãos. Casou-se aos 
21 anos, com Genivaldo, e no dia 

seguinte veio tentar a vida no Rio de 
Janeiro. Eles são pais de Giovana, 

11 anos, e Ana Clara, 3 anos. 

Desde criança sonho em ser 
advogada. As meninas vão ter mais 

oportunidades e sempre falo que 
elas têm que estudar. Na Cruzada, 

Ana Clara engordou, porque come de 
tudo, e convive com outras crianças, 

aprendendo sempre mais”.    
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Casa Emilien Lacay
Fundação: 1990. 
Financiador: Cruzada do Menor, doadores individuais (pessoa 
física) e convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

SErvIçOS: 

Creche: 150 crianças na faixa etária de 2 a 3 anos e 11 meses.
Pré-escola integral: 50 crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e 
11 meses. 
Centro de convivência para idosos: 70 idosos.

Coordenação: Márcia Bogea.
Rua Edgar Werneck, nº 420, Jacarepaguá, RJ, CEP: 22763-010. 

Telefone: (21) 3342-6956. 

E-mail: elacay@cruzadadomenor.org.br

Diferencial  A unidade desenvolve 
um trabalho de integração intergeracional, 
promovida por meio de atividades socioculturais 
e recreativas compartilhadas entre crianças e 
idosos, como contação de histórias, teatro, 
coral, capoeira e artes, o que permite a troca de 
afeto, o despertar da curiosidade e o olhar da 
criança para o próximo, trabalhando o respeito, 
a valorização do idoso como pessoa produtiva e 
memória viva da família.
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TrABALHOS COM AS FAMÍLIAS

ATENDIMENTOS SOCIAIS

Reuniões com Responsáveis 
pelas cRianças e adolescentes

34

561

88
86
108

11

Famílias que RealizaRam 
tRabalho voluntáRio

Famílias que paRticipaRam 
de palestRas sobRe saúde, 
violência contRa a mulheR
e outRos temas de inteResse

atendimentos Às Famílias

visitas domiciliaRes

Famílias encaminhadas 
paRa atendimento médico/ 
psicológico

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS

164
200

4

75
encaminhamentos paRa 
instituições da Rede pública 
socioassistencial

cRianças atendidas 
na cReche e pRé-escola

passeios cultuRais e de lazeR

cRianças encaminhadas  
paRa escola FoRmal pública

ATENDIMENTOS A IDOSOS

70
6

160

34

30

idosos atendidos

passeios cultuRais e de lazeR

idosos que paRticipaRam de 
passeios

idosos que FoRam encaminhados 
paRa instituições da Rede pública 
socioassistencial

idosos que FizeRam apResentações 
aRtísticas exteRnas
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MEUS TrêS FILHOS ENTrArAM NA 
CrUzADA ASSIM qUE COMPLETArAM 
DOIS ANOS. LEANDrO, qUE HOjE 
TEM 14, PrECISOU DE CUIDADOS 
ESPECIAIS. AS PESSOAS DA CASA 
ENSINArAM A ELE COMO SE vIrAr. 
ELE APrENDEU E NóS TAMBéM. 

Tatiana Leite é casada com Adilson 
Santos, pai de seus três filhos. Ela é 

doméstica e ele pedreiro e pintor.

Pro Jonathan, que tem 12 anos, foi muito bom pra ajudar 
ele ir depois pra escola. Sofia tem 4 anos e já tem muita 
confiança nas tias. Ela adora ir pra creche. Às vezes, lá 
é melhor do que a nossa casa, porque todo mundo tem 
muita paciência e ela faz um monte de coisas boas”.   
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Núcleo Serrano Daschú
Fundação: Centro de Capacitação Daschú em 2011 e 
Centro de Educação Infantil Daschú em  2012.
Financiador: Cruzada do Menor, Família Carvalho.
Comunidades Atendidas: todas as comunidades de 
São José do Vale do Rio Preto.

SErvIçOS: 

Creche e pré-escola integral: 72 crianças na faixa etária de 
2 a 4 anos e 11 messes. 

Cursos de qualificação e educação continuada.

Coordenadora: Tânia Isidoro.

Centro de Educação Infantil: Rua Deputado Menezes 
Cortes, nº 151 Águas Claras, São José do Vale Rio Preto, 
RJ, CEP: 25780-000, Telefone: (24) 2224-1332.

Centro de Capacitação: Estrada Silveira da Motta, Km 
23, nº 23.700, Águas Claras, São José do Vale Rio Preto, 
RJ, CEP: 25780-000. Telefone: (24) 2224-2389. 
E-mail: daschu@cruzadadomenor.org.br
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Diferencial  O Centro de Educação Infantil 
Daschú é a primeira creche gratuita de São José do Vale 
do Rio Preto. Além do acolhimento às crianças, das 
atividades pedagógicas e do trabalho junto às famílias, a 
creche desenvolveu, com apoio do SEBRAE, o programa 
de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), 
que tem como objetivos: Trabalhar pedagogicamente 
a terra, a importância do alimento, os cinco sentidos 
e a cooperação; Resgatar a identidade do Município; 
Valorizar a qualidade da alimentação das crianças 
e; Realizar um trabalho de conscientização com os 
agricultores locais sobre o uso do agrotóxico.

TrABALHOS COM AS FAMÍLIAS

ATENDIMENTOS SOCIAIS

Reuniões com Responsáveis 
pelas cRianças e adolescentes

1

25

72
35
8

15

Famílias que RealizaRam 
tRabalho voluntáRio

Famílias que paRticipaRam 
de palestRas sobRe saúde, 
violência contRa a mulheR
e outRos temas de inteResse

atendimentos Às Famílias

visitas domiciliaRes

Famílias encaminhadas 
paRa atendimento médico/ 
psicológico

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS

72
11

19
cRianças atendidas 
na cReche e pRé-escola

passeios cultuRais e de lazeR

cRianças encaminhadas  
paRa escola FoRmal pública
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AGrADEçO TODOS OS DIAS POr 
TEr CONSEGUIDO ESSA vAGA PrO 

MEU FILHO. AGOrA EU POSSO Ir 
TrABALHAr SOSSEGADA, POrqUE 

SEI qUE ELE Tá BEM CUIDADO, 
COMENDO DIrEITO E APrENDENDO 

A FALAr, CANTAr E DESENHAr.

Sulamita Ferreira Dias, de 
25 anos, é diarista, casada 
com o jardineiro Damião 
Barbosa, pai de Assaf.

Depois que ele entrou pra Cruzada, eu 
comecei a trabalhar. Eu quero poder 
trabalhar mais porque pro futuro do 

Assaf quero que ele possa estudar mais 
do que eu e ser muito feliz”. 
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O Diferencial O Centro de 
Capacitação Daschú, referência na região, 
atua no desenvolvimento da comunidade 
por meio de capacitação profissional e 
da promoção da cultura. São realizados 
cursos e oficinas nas mais diversas áreas 
profissionais e culturais. Nos cursos 
profissionalizantes, os alunos recebem a 
certificação do Sistema S – SENAI, SESI, 
SEBRAE e SENAC.

Centro de Capacitação

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS

383

18

391

Jovens e adultos que concluíRam cuRsos de 
capacitaçÃo pRoFissional

paletRas/woRkshops  paRa Jovens e adultos paRa 
apeRFeiçoaR atuaçÃo no meRcado de tRabalho

Jovens e adultos que paRticipaRam de palestRas
e woRkshops paRa apeRFeiçoaR atuaçÃo no 
meRcado de tRabalho
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EU ESTAvA Há ALGUNS ANOS SEM ESTUDAr. 
FOI MINHA MULHEr qUE ME INCENTIvOU 
A vOLTAr. NA CrUzADA, FIz O PrIMEIrO 

CUrSO DE AUxILIAr ADMINISTrATIvO. FOI 
BEM DIFÍCIL CONCILIAr OS HOrárIOS, 

POrqUE EU TrABALHO DE ONzE HOrAS DA 
NOITE ATé àS 7 DA MANHã. 

Anderson Rodrigues, 30 anos, é casado, 
desde 2002, com Cristina. Ele trabalha há oito 

anos em uma cervejaria de Petrópolis. Ela 
passou para um concurso público e trabalha 

como merendeira de uma escola. Eles são 
pais de Gabriele e Daniela. A família mora em 

São José do Vale do Rio Preto. 

Mas a equipe da Cruzada me apoiou com a 
solução: eu saia do trabalho direto para o 

curso, tomava um banho antes das aulas e 
depois ia pra sala. Funcionou muito bem. 
Não vou parar mais. Já estou pré-inscrito 

pra fazer os outros três módulos no Centro 
de Capacitação, assim vou me formar em 
técnico administrativo e posso melhorar 

ainda mais no emprego”
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Plantando o Amanhã
Fundação: 1995.

Financiadores: Shopping Nova América e convênio 
com a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Comunidades Atendidas: Água de Ouro, Bandeira 
Dois, Parque União, Del Castilho e outras ao longo 
das linhas Amarela e Vermelha.

SErvIçOS:

Creche: 183 crianças na faixa etária de 4 meses a 3 
anos e 11 messes.
Atendimento Complementar: Educação pelo esporte 
e curso de inglês (IBEU).
Integração ao mundo do trabalho: 320 jovens e adultos.

Coordenação: Adriana Nogino.

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Del Castilho, 
Estacionamento G4 deck 2 do Shopping Nova 
América, RJ, CEP: 20765-000. 

Telefone: (21) 3083-1894. 

E-mail: plantandoamanha@cruzadadomenor.org.br

Diferencial  O Plantando o Amanhã é um projeto 
social do Shopping Nova América, que iniciou junto com 
as atividades comerciais do shopping. É financiado por 
empreendedores do Nova América e um fundo da Associação dos 
Lojistas. O projeto oferece creche para crianças, além de cursos 
profissionalizantes e aulas para Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), com o objetivo de promover a capacitação profissional e 
facilitar a inserção ao mercado de trabalho. A unidade investe 
também em Educação pelo Esporte. São oferecidas aulas de 
judô, ministradas pela judoca Silvana Nagai, e de vôlei, com 
a Escola de Vôlei Bernardinho, para adolescentes e jovens da 
região, em horário do contraturno escolar.
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ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS

TrABALHOS COM AS FAMÍLIAS  |  CrECHE

ATENDIMENTOS SOCIAIS  |  CrECHE

Reuniões com Responsáveis 
pelas cRianças e adolescentes

16

870

198
56
116

11

Famílias que RealizaRam 
tRabalho voluntáRio

Famílias que paRticipaRam 
de palestRas sobRe saúde, 
violência contRa a mulheR
e outRos temas de inteResse

atendimentos Às Famílias

visitas domiciliaRes

Famílias encaminhadas 
paRa atendimento médico/ 
psicológico

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS  |  CrECHE

183
2

50
cRianças atendidas na 
cReche e pRé escola

passeios cultuRais e de lazeR

cRianças encaminhadas paRa 
escola FoRmal pública
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TrABALHOS COM AS FAMÍLIAS  |  NúCLEO DE jOvENS

Reuniões com Responsáveis pelas 
cRianças e adolescentes

300

5

Famílias que paRticipaRam de palestRas 
sobRe saúde, violência contRa a mulheR
e outRos temas de inteResse

ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS  |  NúCLEO DE jOvENS

117

6

272

7
225

Jovens e adultos que paRticipaRam de 
palestRas e woRkshops paRa apeRFeiçoaR 
atuaçÃo no meRcado de tRabalho

paletRas/woRkshops paRa Jovens 
e adultos paRa apeRFeiçoaR 
atuaçÃo no meRcado de tRabalho

Jovens e adultos que concluíRam cuRsos 
de capacitaçÃo pRoFissional

passeios cultuRais e de lazeR

cRianças atendidas no contRatuRno 
escolaR
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SEGUrANçA. é ISSO qUE EU PENSO 
qUANDO MEUS FILHOS ESTãO NA 
CrUzADA. OS CINCO PASSArAM 
PELA CrECHE E OS qUATrO MAIS 
vELHOS HOjE FAzEM TODAS AS 
ATIvIDADES qUE SãO OFErECIDAS.

Viviane Quadrado mora com o marido 
e os cinco filhos do casal em uma das 
comunidades mais violentas do bairro de 
Del Castilho, subúrbio carioca. Ela sonha 
com um futuro melhor para as crianças e 
com uma casa em outra realidade. 

A gente mora em uma área muito violenta, por isso eu 
fico tão tranquila quando sei que eles estão aprendendo 
e se desenvolvendo ao invés de estar nas ruas”.
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Prestação de Contas              Aplicação dos recursos
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Parecer e balanço dos auditores
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Prestação de Contas
Demonstrações financeiras das atividades sociais da Cruzada do Menor

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (em Reais)
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MASTER (ACIMA DE 50 MIL)

CARVALHO HOLDINGS 
CHRISTOPHER APOSTOL
BÚZIOS VELA CLUBE
2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS
JOÃO AUGUSTO BASÍLIO
LUIZ PAULO SALES MARCOLINI
PAULO VEIGA FERRAZ PEREIRA
RENATA BECZKOWSKI
SHOPPING NOVA AMÉRICA
USINA TERMOELÉTRICA NORTE 
FLUMINENSE

OURO (ACIMA DE R$ 20 MIL)

ANA MARIA C. E. RASMUSSEN 
APSA
CARLOS HENRIQUE M. BESSA
GABRIELA SALOMÃO ALQUERES
ICATU HOLDING
INSTITUTO PHI
INSTITUTO HSBC
JOÃO PEDRO GOUVEA VIEIRA FILHO
JOÃO REINO
JOÃO ROBERTO MARINHO
JOSÉ ROBERTO MARINHO
MARCON EMPREENDIMENTOS
MARINA DE MATTOS LOPES
ROBERTO IRINEU MARINHO
SERGIO A. DE CARVALHO
SERGIO BERMUDAS 

PRATA (ACIMA DE R$ 6 MIL)

AON HOLDINGS
ENGEPRED ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS S/C
JOSÉ LUIZ ALQUERES
JULIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO
MARCELO BAPTISTA DE CARVALHO
STELLA DE AZEVEDO ANTUNES
STEPHEN RASCH

Veja a relação dos contribuintes 
inferior a R$ 6.000,00 no nosso site
www.cruzadadomenor.org.br

PATROCINADORES 

Doadores e Patrocinadores
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Desafios para 2015
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Além da inauguração da Casa de Leylá, outras metas 
deverão ser cumpridas em 2015 para que possamos 
atingir os nossos objetivos institucionais.

Daremos continuidade na implementação do 
Modelo de Gestão Colaborativa e em rede para 
tomadas de decisões mais flexíveis, assertivas e ágeis. 
Também estamos trabalhando na Sistematização da 
Metodologia Cruzada, destacando nossas melhores 
práticas para um direcionamento integrado, 
bem definido e forte, sem deixar de respeitar a 
singularidade e bagagem de cada uma das Unidades.

Tudo isto demanda um significativo desafio: o 
reposicionamento da nossa marca, que vai impactar 
não apenas na identidade visual de todas as Unidades, 
como também, fortalecer a imagem institucional da 
Cruzada e as conexões da nossa Rede.

A sustentabilidade será revitalizada por meio de 
um processo de mobilização de recursos pautado 
no potencial articulador da Cruzada enquanto ator 
social transformador.
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ExpEdiEntE do RElatóRio dE 2014

direção de arte e Conteúdo: Luanda A. Bonadio
apuração: Fernanda Veloso

projeto Gráfico: Contente Conteúdo & Entretenimento
Redação e Revisão: Gesto Comunicação e 3° Setor

Fotografia: Daniela Dacorso
assistente de Fotografia: Arthur Waissmann 

distribuição gratuita
tiragem: 1.000 exemplares
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