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Carta da Presidente

Em 2018, mais uma vez, nosso compromisso de “despertar o potencial humano

para transformar vidas” mostrou-se maior que os desafios de lidar com a crise

econômica e de segurança que persistem no Rio de Janeiro. Como ilustração, ao

longo do ano, houve várias circunstâncias em que tivemos que alterar a rotina

das unidades para garantir a integridade física de nossos beneficiários e

colaboradores. Mas, com disciplina na gestão dos recursos e o engajamento de

todos, cumprimos com maestria nossos objetivos.

Avançamos na participação e envolvimento das famílias nas nossas unidades,

ampliando o vínculo e a colaboração, tão importantes no processo educacional e

na formação de cidadãos. Desta forma vamos construindo um relacionamento

mais estreito com as comunidades do entorno, podendo fazer a diferença na vida

de mais pessoas.

Através de redes locais, conseguimos aplicar a vacina da febre amarela e da

gripe o que nos permitiu atuar de forma direta e efetiva na prevenção, proteção

e no cuidado dos nossos atendidos e funcionários.

Com o apoio da consultoria Falconi, estamos dando passos importantes na

modernização da nossa gestão, tendo implantado em 2018 o sistema de controle

e captura de resultados na Educação Infantil, com impactos visíveis inclusive no

acompanhamento pedagógico.

Também definimos as prioridades estratégicas para o triênio 2019-2021, com a

valiosa contribuição do nosso conselho consultivo. Vamos continuar a busca por

excelência em dimensões como gestão e processos, além da medição mais

efetiva do impacto social de nossas ações. Em 2019, o foco é na implantação da

sistemática de gestão por resultados em nossos trabalhos com os jovens e com

os idosos, e no redesenho do processo chave de captação de recursos.

Estamos no caminho certo para garantir a sustentabilidade e perenidade da Rede

Cruzada, em especial porque contamos com uma rede de colaboradores,

gestores, conselheiros, mantenedores, doadores e parceiros comprometidos e

que fazem a diferença na realização da nossa missão de Educar para

Transformar.
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O que é a Rede Cruzada?

A Rede Cruzada é uma

organização social cujo

compromisso é disseminar a

Educação para todos, como

base para a transformação

do indivíduo, da família e da

sociedade.
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#Jeito de ser Cruzada

Por meio de uma 

gestão participativa e

profissionalizada, 

buscamos atender com

compromisso e excelência 

o  interesse do investidor, 

a motivação do colaborador, 

a satisfação do beneficiário 

e a sustentabilidade 

da organização.
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#Jeito de fazer Cruzada

 EDUCAÇÃO INFANTIL
  EDUCAÇÃO PELO ESPORTE

CIDADANIA
ENGAJAMENTO FAMILIAR 

INTEGRAÇÃO DE IDOSOS E CRIANÇAS
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Missão

Despertar o potencial humano
para transformar vidas.
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Valores

Solidariedade, Transparência,
Compromisso, Respeito às

Diferenças e Excelência.
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Pilares

Investir na gestão
participativa e
profissionalizada, em prol
da construção de
conhecimento
coletivo.

Educar para
transformar,
inoculando o prazer
pelo saber.

Construir em rede, de maneira

coletiva e cooperativa, engajando

alunos e suas famílias, investidores,

colaboradores e sociedade.

Gerar desenvolvimento
social,cultural,econômico
e ambiental, a partir de
Educação constante e
abrangente.
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Rede Cruzada na Mídia

Clique nas fotos abaixo para ver algumas
matérias interessantes sobre algumas ações da
Rede Cruzada com seus apoiadores e parceiros.
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https://www.youtube.com/watch?v=CCikDqN2Jng
https://www.youtube.com/watch?v=Ty6cBelhUw8
https://odia.ig.com.br/diversao/2018/08/5569518-para-estimular-a-solidariedade.html
https://diariodorio.com/rio-de-janeiro-ganha-tres-murais-de-arte-urbana-no-inca/
https://www.jarj.org.br/mais-de-450-jovens-celebram-a-35-a-formatura-de-miniempresas-na-cidade-das-artes/
http://propmark.com.br/anunciantes/smiles-oportunidades-e-desafios-do-programa-milhas-do-bem


Rede Cruzada Digital

No ano de 2018, a Rede Cruzada ficou mais ativa nas mídias

sociais, desenvolvendo ações e campanhas com mais

frequência na página do Facebook. Expandiu também seus

canais digitais com a criação de uma conta no Instagram.

24.000 seguidores na Fanpage 
CLIQUE AQUI PARA TER ACESSO A NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

1.655 seguidores no Instagram 
CLIQUE AQUI PARA TER ACESSO A NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR 

Mais de 15.000 visualizações
no vídeo em homenagem ao
dia dos avós. 
Ação destaque do ano! 

Alguns números das Redes Sociais
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Ação dia das crianças
no Plantando o

Amanhã, alcance
total: 2.373 pessoas.

Ação de natal Casa de
Leylá, alcance total:

1716 pessoas.

Ação externa, Casa
Emilien Lacay alcance
total: 2639 pessoas.

Ação Institucional, CEI
Daschú alcance total:

18346 pessoas.

https://www.facebook.com/redecruzada.org.br/
https://www.instagram.com/redecruzada/
https://www.facebook.com/redecruzada.org.br/videos/2565652240127652/


Número de atendimentos em 2018

686

813

65

1.564

CRIANÇAS
ATENDIDAS

DIARIAMENTE

ADOLESCENTES,
JOVENS E
ADULTOS

SEMANALMENTE

IDOSOS
DIARIAMENTE

PESSOAS ATENDIDAS

Quase 17.000 pessoas já passaram por essa Rede de
Transformação desde a inauguração das unidades.
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Casa Emilien Lacay

✓ 28 anos de existência 

✓ 200 crianças e 63 idosos

atendidos diariamente 
✓ Despesa anual R$ 1.491.798
 
 
A principal fonte de recursos
é o convênio com a Prefeitura
do Rio. A casa também conta
com a ajuda significativa de
investidores sociais.
 
 
 
 

 
 
 

CLIQUE AQUI PARA VER UM
VÍDEO SOBRE AS NOSSAS

ATIVIDADES EM 2018
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https://www.youtube.com/watch?v=OK2ptPYG7Oo


"A casa me deu tranquilidade, (...) e
essa depressão foi embora. Eu
mostrei o que eu tenho de bom e as
pessoas me receberam bem. Eu
estou me sentindo uma pessoa de
menos idade porque eu achava que
71 era, assim, quase o final da minha
vida, (...), eu me sinto um garoto."

“A gente se sente bem, somos bem

acolhidos, temos amigos, gente para

conversar...A Cruzada veio somar na

minha vida. Amei, amei e gosto de tudo

e de todos. Sou feliz até demais!”

Sérgio de Souza Coelho, 71 anos

Maria Quitéria, 71 anos

"(...) acredito que o voluntário
oferece acolhimento e amor, mas
aprendemos com essa equipe que
recebemos exatamente o que
nos dispomos a oferecer."

Marcelo Mello Borges, Fisioterapeuta Voluntário

“Ser voluntário na Cruzada foi uma

das melhores decisões que eu tomei

na minha vida. (...) É surpreendente

como, sendo Voluntário, você

recebe muito mais do que oferece.”

Rejane Abdalla Machado, Voluntária



Casa de Leylá

✓ 68 anos de existência 
✓ 04 anos de gestão da Rede Cruzada 
✓ 118 crianças atendidas diariamente 
✓ 50 jovens e adultos em escola 
de música e capacitações
✓ Despesa anual R$1.235.708

 
 
 
Mantenedores: João Basílio e
Ancar Vita
 
 
 
 

 
 
 
 

CLIQUE AQUI PARA VER UM
VÍDEO SOBRE AS NOSSAS

ATIVIDADES EM 2018
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https://www.youtube.com/watch?v=QtVat4vNH8Q&t=2s


“Eu aprendo todos os dias, o tempo todo, com

todos: crianças, famílias, equipe da sede,

coordenadoras das unidades, equipe da Casa

de Leylá. (...) ver o resultado do nosso trabalho

e perceber o impacto da nossa missão na vida

das pessoas é recompensador.”

"O Néctar, a capoeira, o teatro e as
visitas, eu gosto! Parquinho!"

Patrícia Coda, Coordenadora Casa de Leylá

Arcanjo, aluno do maternal 2

"Eu gosto muito da creche. Aqui a gente
tá bem!"

Alunos, Maicon Douglas, Kaio e Mirella Esther

"É fundamental a existência de
instituições sérias e competentes que
servem de ponte para aqueles que
podem ajudar e não sabem
como fazê-lo."

João Basílio, Investidor



Plantando o Amanhã

✓ 24 anos de existência

✓ 238 crianças atendidas

diariamente

✓ 894 jovens, adolescentes e

adultos em aulas de esportes e

capacitações

✓ Despesa anual R$ 2.831.867
 
O principal mantenedor da
unidade é o Shopping Nova
América, mas a unidade
também recebe recursos pelo

convênio com a Prefeitura do

Rio.

 
 
 
 

CLIQUE AQUI PARA VER UM
VÍDEO SOBRE AS NOSSAS

ATIVIDADES EM 2018
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https://www.youtube.com/watch?v=sKC47Te9NI4


"Na Rede Cruzada tem uma série de
profissionais preparados para receber e
escutar os alunos. (...) A Rede Cruzada
acompanha a gente desde quando inicia
até o momento atual, olhando o avanço
no percurso."

"Meu filho fez parte do Vôlei de vocês
em três anos seguidos. Em 2018, ele fez
a peneira do Tijuca Tênis Clube e
passou!"

Welison Gergório, aluno de Judô 

Bruno Macedo, pai ex-atleta Plantando o Amanhã

"Desde 8 anos nesse grande
aprendizado, no ano de 2018, aos 12
anos, foi chamada para um teste no
Grajaú Tênis Clube e desde então, é
atleta do mirim."

Mãe da aluna Isabelli Mota, 
atleta do vôlei desde o início do Projeto Bernardinho



Centro de Educação Infantil DASCHÚ

✓ 07 anos de existência

✓ 80 crianças atendidas diariamente

✓ Despesa anual R$622.864

 

Mantenedor: Ancar Vita
 
 
 
 
 
 

CLIQUE AQUI PARA VER UM
VÍDEO SOBRE AS NOSSAS

ATIVIDADES EM 2018
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https://www.youtube.com/watch?v=qrFR1E_5dnc


"A família quer estar sempre junto,
ajudando a gente e com isso os pequenos,
eles ganham, eles crescem e se
desenvolvem muito bem com essa união
da equipe com a família. São todos muito
unidos para o que der e vier. É uma
experiência fantástica! Eu amo estar aqui
no CEI Daschú!"

Claudia Miranda, Monitora

Valéria Tavares, Educadora

"(...) a gente tem uma relação feliz aqui dentro
e a gente pode contar uns com os outros e
isso faz o trabalho ter sucesso. Trabalhar na
Rede Cruzada é um imenso prazer porque é
uma empresa que sempre honrou seus
compromissos com os colaboradores e está
sempre disposta a nos fazer crescer. (...), eu
não posso educar se eu não posso amar."

"Através da creche eu posso trabalhar, posso
ter meu próprio dinheiro, porque eu sei que
aqui eles estão seguros, acolhidos...Eles
aprenderam muita coisa aqui, desenvolveram
bastante e eu só tenho a agradecer."

Vanessa, mãe de aluno CEI Daschú



Universidade Ancar Ivanhoe (UAI) apoia o
desenvolvimento dos colaboradores da Rede Cruzada 

Um de nossos principais mantenedores, a Ancar Ivanhoe
disponibilizou sua universidade corporativa, com uma rica
plataforma de ensino à distância, para a implementação de um
programa de treinamento para a nossa equipe pedagógica e
administrativa.
 
A UAI tem em sua  grade curricular mais de 184 mil horas de
treinamento, divididos em cursos dos mais variados assuntos de
interesse na gestão de organizações e pessoas. Além de oferecer
essa cesta de cursos, cedeu espaço em sua plataforma online para
hospedar os conteúdos produzidos pela própria Rede Cruzada.
 
Em 2018, promovemos para a nossa equipe cursos relacionados à 
 
 
Quanto à capacitação sociopedagógica, dois cursos foram
produzidos internamente e aplicados  através da
plataforma:  Introdução à Percepção Infantil e Metodologia do
Ensino.
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liderança e informática.



Gestão por Resultados 
com apoio da Falconi

Como o objetivo de alcançar sua sustentabilidade e
perenidade, desde junho de 2017, estamos contando com
o apoio da prestigiosa empresa de consultoria Falconi
para aperfeiçoarmos nosso sistema de gestão.
 
A partir de diretrizes definidas pela liderança,
estabelecemos indicadores, metas e um plano de ação
para cada processo chave da instituição.
 
Em 2018, implantamos a sistemática de controle e captura
de resultados na Educação Infantil, assim como toda uma
rotina de reuniões de acompanhamento do desempenho.
Outra iniciativa importante foi o planejamento das ações
estratégicas para o triênio 2019-2021, devidamente
validada pelo conselho consultivo.
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Gestão por Resultados 
com apoio da Falconi

Acompanhamento regular de indicadores de resultado

Clique aqui para ver um ótimo vídeo sobre esta  parceria 
e o impacto que vem causando em nossa gestão

Exemplo: Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) que avalia o
desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças em creche.
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https://www.youtube.com/watch?v=7yW6JX2s3PE
https://www.youtube.com/watch?v=7yW6JX2s3PE
https://www.youtube.com/watch?v=7yW6JX2s3PE


Quem faz a Cruzada

 
Cátia Isidoro (Sociopedagógico)
Isis Flora (Conteúdo)
Teresa Perez (Adm. e Financeiro)
Leonardo Campos (Tecnologia da Informação)
 
 
 
 

 
Márcia Bogea (Casa Emilien Lacay)

Adriana Nogino (Plantando o Amanhã)
Patrícia Coda Casa de Leylá)

Tânia Isidoro (CEI Daschú)
 
 
  

Lia Carvalho 
 

 
Marcos Baptista Carvalho 

 
Antônio Olavo da V. O. Costa 
 

 
Pedro Barcellos Janot Marinho 
Pedro Batista de Lima Filho 
Nathalia Dias Gomes
Lia Hermont Blower 
Dilma Lúcia da Costa Silva Pimentel 
 

 

Áreas de suporte
 

Coordenação das Unidades

 
Presidente

 
Vice-Presidente

 
Conselho Consultivo e de Sustentabilidade

 
Conselho Fiscal

JOVENS CRIANÇAS IDOSOS

FAMÍLIAS

COLABORADORES
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Maria Carmen Badaró Braga 

Belmiro Carlos Nunes 
Maria Luz Schneider 

Maria Tereza Pereira Maldonado
 

 
Rodrigo M. de Capistrano 

 

"A transparência, disciplina financeira, tentar fazer mais com menos, com simplicidade
e capricho, valorizando os recursos doados por seus mantenedores e parceiros, para
que gerem o maior retorno possível com as crianças, adolescentes e idosos, me inspira
e comove."
  

Rodrigo M. de Capistrano, Conselheiro Fiscal 



Mantenedores

22 RedeCruzada|18

 
Shopping Nova América

 
Ancar Vita

 
João Basílio e Ancar Vita



Apoiadores

Liane Galvão

Agência Top Djs
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Apoiadores serviço odontológico

Amilcar Ferres de Carvalho Vianna
Amilcar Werneck de Carvalho Vianna
Carlos Eduardo Palhares
Marina Ferres de Carvalho Vianna
Sergio Carvalho
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Almt. Antonio Fernandez Pereira

Amilcar Werneck de Carvalho Vianna
Carlos Montaury Pimenta Carlos Pires do Rio

Comte. Eduardo Arruda
Daniela Saunno

Ione Costa
Therezinha Franco Arruda
Waldemar Coelho da Costa Filho

Carlos Rothier
Francisca Arruda

Karla Reis

Rosângela Vilela

Wagner Barros

Paula Rothier
José Arruda



Investidores Sociais 

Agnes Alves Xavier
           
Alexandre Henrique Wiedmann Borges
           
Ana Celina Vasconcelos
           
Ana Maria Bethlem
           
Anna Elizabeth Affonso
           
Bernardo Cabral
           
Carlos Augusto da Silveira Lobo
           
Carlos Augusto do Amaral Martins
           
Carlos Augusto Palhares Filho
           
Carlos Leoni R. Siqueira
           
Cia Bozano
           
Deborah Portilho
           
Diego Henrique Hirsch de Merlo Bessa
           
Eletrobras
           
Ernani Galvêas
           
Ernesto Albrechet Filho
           
Ernesto Albrecht
           
Fundação Roberto marinho
           
Haroldo Jose de Jesus Cella
           
Icatu Holding
 
Ivone Santos Pinto
 
João Carlos de Almeida Braga
           
João Pedro Gouvea Vieira Filho
           
João Reino
           
João Roberto Marinho
           
Joaquim Simões Barbosa
           
Jose Luiz Alqueres
           
 
           

 
           

José Roberto Marinho
           

Julio Rafael de Aragão Bozano
 

Leandro Tomaz Vidinha
           

LODI 55 participações
           

Luiz Carlos de Oliveira
           

Luiz Fernando de Freitas Santos
           

Lync Projetos Sociais e Ambientais
           

Marcelo Baptista Carvalho
           

Maria Antonia Migloria Zobaran
           

Mariana Baptista Carvalho
           

Mario Gropper
           

Mauro Barcellos
           

Paulo Marcio
           

Paulo Veiga Ferraz Pereira
           

Pedro Leitão da Cunha
           

Pedro Ramos de Carvalho
           

Pruserviços Participações Ltda
           

Roberto Irineu Marinho
           

Rosane Cabral Gomes
           

Sergio Eraldo de Salles Pinto
           

Sonia M J S Fontes
           

Sonia Maria de Oliveira Paredes
           

Sonia Maria Martins Pessoa
           

Sylvia Maria Gloria Mello Franco Nabuco
             

Walter D Rodrigues
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Voluntários

Adilson dos Santos
Ana Maria Santos Andriolo
Carlos Augusto Casamasso

Dimas Emanuel Zanatta
Doralice Pereira de Souza

Frederico Andriolo 
Rogélio de Freitaslo

Andrea Lang
Claudia Maria Melo Alves Jordão

Colégio Cruzeiro
Edson Peixoto
Gilmar Ferreira

Instituto C&amp;A
Irmãs de Belém

Isabella Machado Peixoto
Jane Abdalla

Joselina Duarte
Katia Silva

Luís Carlos Jordão
Marcelo Mello Borges

Maria Aparecida Ferreira
Miriam Saraiva

Rejane Abdalla Machado
Sandra Maria Torres

Senhorinha Amélia Franco
Simone Dare

Teresa Gomes de Sousa
Tereza Bilhar
Vanda Lopes

Zeli Gomes dos Reis

Cristiana Motta
Douglas Soares de Brito
Flávia Xavier dos Santos

Heloisa Yukie Sasaki
Raquel Alves Silva

Rosa Batista
Sandra Kelly Dias Félix

Taciane Kelly Cabral da Silva

Daniel Moraes Antonio

Sede

Nelson Tupinambá
Roberta Duarte
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Relatório Financeiro

COMPOSIÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS

ORIGEM DOS RECURSOS
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Despesa total anual R$7.604.276

*As despesas da CBW (Creche Bárbara Wright) referem-se ao pagamento de indenizações trabalhistas em função da saída da Rede Cruzada como gestora da unidade.



“A alegria não chega apenas no
encontro do achado, mas faz parte
do processo da busca. E ensinar e
aprender não pode dar-se fora da

procura, fora da boniteza e da
alegria.”

Paulo Freire


