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 Mensagem da Direção (G4-1)   

 

Como Dirigente da organização e família inscrita pude 

acompanhar, durante os últimos anos, as mais diferentes 

mudanças em nossa Organização e as transformações na vida 

de nossas crianças e famílias. No ano de 2017 demos um salto de 

qualidade e a prova tem sido os títulos e prêmios recebidos que 

nos mostram que estamos no caminho certo. 

Ver o sorriso diariamente no rosto de nossas crianças, as 

juventudes ocupando seus espaços na Organização e na 

Sociedade, as famílias lutando por seus direitos, o envolvimento 

de toda comunidade nos encontros, os voluntários dando as 

mãos na mesma caminhada, bem como a sensibilidade dos 

parceiros é algo magnífico e que alimenta nossas esperanças 

para fazermos muito acreditando em nossos sonhos. 

Plantamos várias sementes que já deram excelentes frutos, 

mas sabemos que juntos podemos muito mais e é esse desafio 

que encaramos todos os dias, trabalhando juntos para fortalecer 

ainda mais a Organização e promovermos a melhoria da 

qualidade de vida de nossas crianças e famílias, além da 

independência de nossas comunidades. 

 

 



  

 

 

 Contexto Comunitário (G4-2)  

 

 

 

A Sede do Ceacri fica localizada no município de Itapiúna /CE, 

distante a 110 km da Capital Fortaleza. A cidade está localizada na 

parte baixa do Maciço de Baturité, com clima semiárido com 

temperaturas que variam de 25º (a noite) a 31º (dia). No verão, a mata 

é rala e seca, apontando uma e outra expressão verde dos juazeiros. No 

inverno, a mata fecha e o que parecia morto é vivo de esperança.  

Itapiúna é um município de pequeno porte e conta com uma 

população de quase 20.000 habitantes, que encontra na agricultura de 

subsistência sua principal fonte econômica, pouco desenvolvida.  A 

problemática social do município é compreendida dentro do contexto 

social mais amplo em que se insere o país. Itapiúna encontra-se com 

Índice de Desenvolvimento Humano- IDH de 0,604, ocupando o 123º 

lugar no ranking estadual. De acordo com o Programa das Nações 

para o Desenvolvimento- PNUD, um dos mais pobres do Estado do 

Ceará, e com Índice de Desenvolvimento Municipal- IDM 0,2690, o 94ª 

posição no estado, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) de 2015. Dessa forma, os 

problemas vivenciados no cotidiano das famílias são oriundos do 

processo de exclusão e vulnerabilidade social de uma ampla parcela 

da população que historicamente vem perdendo sua cidadania e seus 

valores de cultura popular.  



  

 

A ociosidade, a falta de oportunidades e a carência de políticas 

públicas, têm sido coadjuvantes do crescimento significativo das 

situações de risco e vulnerabilidades, como drogadição, violências, 

alcoolismo e infrações praticadas, na maioria das vezes, por nossas 

crianças e adolescentes, que de acordo com o IPECE sua população 

de 0 a 14 anos é estimada em 37% da população total, e a 

desagregação familiar são fatores que contribuem para a baixa 

frequência escolar, baixo rendimento, bem como no abandono ao 

espaço formal do saber, enfileirando um universo de jovens sem 

formação ou qualificação profissional que lhe assegure uma melhor 

qualidade de vida.  Esse contexto é ainda mais agravado pela 

ausência de políticas públicas sociais eficazes no município, com 

capacidade de fomentar a descoberta de novos valores culturais, 

políticos e econômicos. Tudo isso agrava ainda mais o quadro de 

pobreza e abandono, e potencializa os riscos sociais que a população 

está exposta, em especial a infantojuvenil.  

Através do convênio com o ChildFund Brasil, o Ceacri vai além do 

município de Itapiúna, estendendo ao município de Ibaretama (Sertão 

Central) e Baturité (Maciço de Baturité), atendendo um total de 2.174 

famílias em 69 comunidades distintas e partindo das principais 

demandas sociais detectadas junto à comunidade. Contando com a 

participação ativa da população, visamos a inclusão e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos inscritos e 

assistidos em nossos Projetos. 

 

 Sobre o Relato de Sustentabilidade (G4-28, G4-30, G4-32)   

 

Para mostrar a nossa trajetória em 2017 de forma mais objetiva e 

eficiente, adotamos o modelo global de Relato de Sustentabilidade, 

desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão GRI-

G4 Essencial. Uma combinação de informações quantitativas e 

qualitativas, de ciclo anual, que explicita como geramos valor interna e 

externamente e como nossas estratégias contribuem para o 

desenvolvimento sustentável, influenciando na capacidade da 

organização sobreviver no longo prazo e atender seu público. 

 



  

 

 

 

 Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8)   

 

 

 

A Sede do Centro de Apoio à Criança fica situada na Rua Cosme 

Santos, nº 93 – Centro – Itapiúna / CE, e atende famílias da sede do 

Município e dos Distritos de Palmatória e Caio Prado. Através do 

convênio com o Child Fund Brasil o Ceacri se estende aos municípios de 

Ibaretama (Sertão Central) e Baturité (Maciço de Baturité), atendendo 

a um total de 2.174 famílias em 69 comunidades distintas, e partindo das 

principais demandas sociais detectadas junto à comunidade. 

Contando com a participação ativa da população, visamos a inclusão 



  

 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos inscritos e 

assistidos em nossos Projetos. 

O Ceacri é uma Organização da Sociedade Civil fundada em 30 de 

dezembro de 1987, de direito privado, beneficente, com fins não 

econômicos e de atendimento e promoção de atividades e finalidades 

de relevância pública e social, que oferece serviços gratuitos e 

permanentes para pessoas em risco de vulnerabilidade social, sem 

distinção de nacionalidade, sexo, cor, crença religiosa e política. 

O Centro de Apoio à Criança surgiu do desmembramento da 

Sociedade de Proteção á Saúde de Itapiúna na busca de um espaço 

próprio para os Itapiunenses debaterem ideias e buscar melhorias e 

desenvolvimento para as famílias e comunidades locais. Ao longo 

desses mais de  trinta anos, a Organização passou por várias mudanças, 

a principal delas, há seis anos atrás, com a unificação do convênio com 

o ChildFund Brasil, foi a ampliação do atendimento aos muncípios de 

Ibaretama (travessia) e Baturité (Candeia) e a inclusão de tecnologias 

sociais reconhecidas no mundo inteiro que ajudam na transformação 

das vidas de nossas crianças e famílais, como o Gold.+, Aflatoun, 

Aflateen, Olhares em foco, MJPOP e Luta pela paz. 

A entidade oportuniza à comunidade a participação em 

atividades dos projetos sociais direcionados às áreas de saúde, nutrição, 

educação e socialização, visando o resgate da cultura, da dignidade, 

o processo de cidadania, a participação conjunta da comunidade, 

tendo como foco crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias 

carentes atendidados pela entidade. 

 

 

O Principal parceiro do Ceacri é o ChildFund Brasil. A Organização  

também possui o apoio pontual do Instituto Nordeste de Cidadania, e 

no ano de 2017, contou com a parceria da Fundação Itaú Social e da 

Prefeitura Municipal de Itapiúna. Todos os parceiros, juntos, contribuíram 

para o fortalecimento do desenvolvimento das potencialidades e 

aquisições das crianças, adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social do município de Itapiúna, Baturité e Ibaretama, 

fortalecendo o processo de empoderamento e novas vivências, com o 



  

 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, relações de 

afetividade e de solidariedade, e o respeito para uma formação 

cidadã. 

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a 

Política de Proteção Infantil (PPI), adotados pelo Centro de Apoio à 

Criança, nossos projetos privilegiam a participação ativa dos 

beneficiários em todas as etapas desta construção, reforçando mais 

uma vez que o trabalho não é feito para, mas com as crianças, os 

adolescentes e as famílias em situação de vulnerabilidade social.  

O atendimento é realizado em atividades distribuídas nos cinco dias 

da semana (segunda a sexta), atendendo em contraturno escolar com 

ações socioeducativas para crianças, e adolescentes e jovens aliadas 

às metodologias Aflatoun (Educação financeira para crianças) e 

CLAVES (proteção contra abusos). Os horários dessas atividades são 

intercalados com atividades lúdicas, de arte e lazer, sempre 

acompanhadas por um instrutor com conhecimentos e habilidades 

específicos, monitorada e auxiliada pela gestão do grupo. 

 

 Ideologia: Missão, Visão, Valores (G4-56)   

 

Nossa Missão é promover o bem-estar das crianças, adolescentes, 

jovens e adultos no contexto familiar e comunitário, resgatando a 

cidadania com ações nas áreas de educação, saúde e socialização, 

que possibilitem o crescimento individual e coletivo. 

Nossa Visão é ser reconhecida nacionalmente como entidade 

eficiente na formação social e comunitária com a promoção da 

cidadania. 

Adotamos como principais valores a ética, transparência, 

participação, igualdade e solidariedade. 

 

 Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)   

O Ceacri é administrado por um Conselho de Pais, eleito em 

assembleias pelas famílias inscritas, que escolhem uma diretoria 

composta por Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro, Secretário, 3 

conselheiros fiscais titulares e 2 suplentes, para um mandato de três  

anos e que se reúnem mensalmente para planejamento e tomada de 

decisões. 

 

A parte técnica é feita por equipe de nove funcionários e a parte 

programática por 18 prestadores de serviços eventuais e 150 voluntários 



  

 

que atendem a mais de duas mil famílias de 69 comunidades de três 

municípios diferentes, atingindo uma população de 4.700 pessoas, 

sendo dessas 2.426 crianças inscritas no apadrinhamento do convênio 

com o ChildFund que se beneficiam com os projetos ofertados pela 

Organização por ciclo de idade, são eles: Projeto Família Cuidadora 

(para o I ciclo – 0 a 5 anos); Projeto Adolescentes saudáveis e 

participativos (para o Ciclo II – crianças de 6 a 14 anos); Projeto 

Juventude, Identidade e Participação Cidadã (para adolescentes e 

jovens até 24 anos); Projeto Sustentabilidade do Lar (para famílias de 

crianças inscritas) e Projeto Prosseguir (preparação pessoal e profissional 

para ingresso no Ensino Superior. 

 

O Ceacri reconhece que a preparação e a resposta para 

emergências são fundamentais para o atendimento com sucesso dos 

objetivos institucionais e que a falha na resposta a uma emergência 

poderá prejudicar a capacidade de cumprir com seus objetivos 

institucionais, daí a necessidade da Organização ter um Plano 

Operacional Próprio e uma equipe capacitada, que acontece desde 

2016. 

O Ceacri se esforça em criar ambientes positivos onde as crianças 

cresçam com respeito, esperança e justiça social. Reconhecido o valor 

inerente a cada criança e adolescente, o Ceacri assume a 

responsabilidade de protegê-los, promover seus direitos e favorecer o 

desenvolvimento saudável dos mesmos, dentre de seus espaços e 

atividades e por isso desenvolve e implementa critérios e programas 

projetados para proteger as crianças de maus tratos, negligência, 

assédio, exploração de diferentes ordens e discriminação, registrados 

em documento denominado de Política de Proteção Infantil, 

amplamente debatida e divulgada com suas famílias e parceiros. 

O Ceacri também se preocupa com os padrões éticos que cada 

membro da diretoria, funcionários, parceiros, visitantes, voluntários e 

colaboradores em geral devem aderir enquanto estiverem atuando em 

prol da Organização e para isso adota Política de Código de Conduta 

e Ética Empresarial do parceiro Child Fund Brasil, que orienta a todos se 

familiarizarem com os padrões contidos neste Código, firmando 

compromisso por meio de assinatura de declaração anual, garantindo, 

entre outras coisas, um ambiente de trabalho seguro e saudável, a 

promoção de um local de trabalho que seja livre de discriminação ou 

assédio com base em raça, cor, etnia, idade, deficiência, religião, sexo 

entre outros fatores, a proibição de quaisquer pagamentos ilegais a 

quaisquer oficiais governamentais ou partido político de qualquer 

forma, o mantimento de atividades políticas dos diretores, 

colaboradores e voluntários da Empresa separadas das operações da 

Empresa, e a condução de suas atividades em total conformidade com 

todas as leis ambientais aplicáveis. 



  

 

O Ceacri elabora seus projetos em consonância com as diretrizes 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são metas 

assumidas por todos os países membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU), como agenda sustentável que deve guiar a atuação da 

sociedade até 2030. Todas as ações têm ligação com alguns dos 17 

objetivos e 169 metas estabelecidas nos ODS com foco nos pilares da 

sustentabilidade, são eles: eixo social, ambiental e econômico.  

A Organização reconhece sua importância neste processo, 

principalmente no cenário atual do país, de retrocesso da agenda de 

direitos, acompanhado de polarização política. O Ceacri é consciente 

da grande responsabilidade na construção de caminhos para que essa 

agenda se torne estruturante e articulada.  

O Ceacri também busca uma atuação ativa e participativa no 

processo decisório das políticas públicas, na busca da defesa da 

qualidade de vida de todos os cidadãos através da participação nos 

conselhos setoriais, mantendo assento e fazendo fazer valer sua vez e 

voz nos Conselhos: Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes (CDMA); Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS); Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE). Além disso, a Organização mantém os 

títulos de Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Federal e o 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 

 

 

 

 



  

 

 

 Governança (G4-24; G4-34)   

O Ceacri é administrado por um Conselho de Pais, eleito em 

assembleias pelas famílias inscritas, que escolhem uma diretoria, 

composta de Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro, Secretário, 3 

conselheiros fiscais titulares e 2 suplentes, para um mandato de três anos 

que se reúnem mensalmente para planejamento e tomada de 

decisões. 

 

O Ceacri adota políticas seguras e eficazes que permitem a 

segurança e proteção das crianças e adolescentes, bem como 

práticas comerciais transparentes, em que o Conselho tem atuação 

participativa e decisiva nos processos de controle e supervisão 

financeiro e econômico, entretanto, com necessidade de avanço na 

área de comunicação organizacional, obtendo uma média de 79,20 na 

última pesquisa de governança aplicada pelo Child Fund Brasil. 

 

 Auditorias 

 

O Ceacri recebe anualmente auditoria externa conforme exigência 

do convênio com o ChildFund Brasil, sendo auditadas nos anos de 2015, 

2016 e 2017 pela Empresa Baker Tilly Brasil. Neste ano foi auditada pela 

Empresa R & R Auditoria, obtendo o seguinte parecer: 

 

“Ilmos.: Senhores 

Administradores do 

Centro de Apoio à 

Criança Itapiuna- CE 

 

 

Opinião 

 
Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Apoio à 

Criança, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 

correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais 

políticas contábeis. 



  

 

 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 

foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil.” (R&R Auditoria) 

 
 

 

 

 Colaboradores (G4-10)   

O Ceacri possui o seguinte Organograma: 

 

 

A Equipe Técnica é composta de 9 funcionários em regime CLT, 

sendo 1 Gestor Social, 1 Coordenadora pedagógica, 1 auxiliar 

Administrativo, 1 cozinheira e mais 5 educadoras sociais, que cuidam da 

parte administrativa, pedagógica, financeira, comunicação na sede e 

nas unidades colaboradoras que ficam no Distrito de Palmatória, Caio 

Prado, Itans (em Itapiúna), Travessia (Ibaretama) e Candéia (Baturité). 

Para execução das ações programáticas, há um colaborador cedido 



  

 

pela Prefeitura Municipal de Itapiúna e 18 educadores, sendo 8 do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino, contratados para prestarem serviço 

como MEI, eles se revezam entre a sede e unidades colaboradoras, de 

acordo com os horários disponíveis. 

 

 

 

 Fornecedores (G4-12)   

 

Os principais fornecedores do Ceacri em 2017 foram: 

ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA: A&R Supermercados e Francisco 

Maurício Passos;  

MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO: Comercial Dantas / SODINE 

Distribuidora do Nordeste / Bechara&Sulleiman LTDA e Maquilar;  

MATERIAIS DE ARTE E CULTURA: Mundo da Arte / Armazéns Casa Blanca 

/ Armarinho Santa Mônica; 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: Mtech Informática / Ibytee Maquilar. 

Todos os fornecedores são importantes e antes de qualquer aquisição 

são feitas as devidas cotações. Todos são avaliados para que estejam 

de acordo com as políticas da Organização. 

 

 

 Políticas e Procedimentos 

Para todas as aquisições do Ceacri, utilizamos a Política de Código 

de Conduta e Ética Empresarial e são feitas cotações para todas as 

compras, averiguando se os fornecedores respeitam todas as nossas 



  

 

políticas. Nas aquisições acima de dois salários mínimos vigentes no país, 

são feitas no mínimo três cotações, que são apresentadas a diretoria 

que analisa e aprova a melhor proposta. 

 

 

 Tecnologias Sociais 

Uma importante ferramenta que o Ceacri utiliza para alcançar os 

resultados em suas ações são as tecnologias sociais. Ferramentas que 

compreendem produtos, técnicas e projetos cujas metodologias são 

sistematizadas, envolvem constantes pesquisas e podem ser replicadas. 

São desenvolvidas na interação e compartilhamento dos saberes de 

diferentes atores, incluindo os habitantes das comunidades a serem 

atendidas. Elas possibilitam efetivas soluções de desenvolvimento social 

em larga escala, atendendo demandas de educação, alimentação, 

energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, 

dentre outras. Atualmente, aplicamos a seguintes tecnologias; 

- Gold+ - Educação social e financeira para as famílias – atualmente 10 

grupos e atendemos a 100 pessoas; 

- Aflatoun – Educação social e financeira para crianças – atualmente 10 

grupos e 140 participantes; 

- Aflateen – Educação social e financeira para adolescentes e jovens – 

atualmente 2 grupos e 20 pessoas atendidas; 

- Luta pela paz – As lutas e artes marciais são inseridas como meio de 

inclusão social e promoção de cidadania – atualmente 12 turmas e 110 

participantes; 

- Olhares em foco – Essa metodologia se fundamenta numa 

investigação-ação participativa em que a fotografia e a visualidade 

possibilitam a expressão, reflexão indenitária e resgate de autoestima 

de jovens em contextos de exclusão social e vulnerabilidade. O Ceacri 

conta, atualmente com um grupo com 10 participantes; 

- MJPOP Monitoramento Jovem de Políticas Públicas – Jovens 

capacitados para facilitar um processo de empoderamento das suas 



  

 

comunidades e, assim, garantir a efetivação desses direitos, através de 

reuniões comunitárias, conversas com poder público e etc. – O Ceacri 

conta, atualmente, com 1 grupo com 10 participantes; 

- TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA - Procuramos suscitar a dimensão 

terapêutica dos grupos que trabalhamos, valorizando a herança 

cultural e o saber produzido pela experiência de vida de cada um. 

Desenvolvimento em média 4 TCI mensalmente com uma média de 40 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 Índice de Desempenho de Projetos Sociais 

 

Em 2017, o Ceacri terminou o ano com um bom Índice de 

desenvolvimento de projeto, apresentando os seguintes resultados: 

PROJETO ATIVIDADE BENEFICIADOS FINANCEIROS 

A01 1,23 1,22 0,98 

A02 1,00 1,23 1,27 

C01 1,19 1,27 1,07 

D02 0,72 0,79 1,35 

D03 1,37 1,02 1,13 

 



  

 

Como podemos verificar, com exceção do Projeto D02 

(Qualificação Profissional), foram atingidos mais do que o previsto com 

a mesma quantidade de recursos orçados. 

 

 Apadrinhamento de Crianças 

O Ceacri, através do Convênio com o ChildFund, possui 2.426 

crianças inscritas no sistema de apadrinhamento, sendo 1.897 no 

apadrinhamento estrangeiro e 529 no sistema de apadrinhamento 

brasileiro. Desse total, temos 1.607 crianças apadrinhadas por padrinhos 

estrangeiros e 395 por padrinhos brasileiros. 

 

 

 

 Proteção Infantil 

Em Janeiro e Fevereiro de 2017 o Ceacri realizou oficinas com todos 

os grupos de famílias inscritas, em que um dos temas abordados foi a 

divulgação e debate da Política de Proteção Infantil (PPI), elaborada e 

implantada pelo Ceacri no final de 2016, ocasião em que foram 

tratados aspectos gerais da PPI, Marco legal, Medidas de Prevenção, 

Sistema de Gestão de Ocorrências e apresentação do comitê de 

proteção. Além dessa ação, a PPI foi divulgada em encontro com 

parceiros e no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes e em programas na Rádio FM Comunitária no município 

de Itapiúna. 



  

 

 

 

 Resultado de Finanças (G4-17)   

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 321.516,86 40.238,23 361.755,09 

Presentes para 

Crianças 

270.935,83 - 270.935,83 

Doações - 22.770,78 22.770,78 

Isenções Fiscais - 47.885,93 47.885,93 

Outras -   

TOTAL 592.452,69 110.894,94 703.347,63 

SAÍDAS    

Projetos Sociais 321.802,90 40.238,23 362.041,13 

Presentes para 

Crianças 

270.935,83 - 270.935,83 

Colaboradores 178.035,00 - 178.035,00 

Isenções Fiscais  47.885,93 47.885,93 

Estrutura 10.224,07 - 10.224,07 

Outros - - - 

TOTAL 780.997,80 88.124,16 869.121,96 

 

 

 Visão de Futuro 

Ser reconhecida nacionalmente como entidade eficiente na 

formação social e comunitária com a promoção da cidadania.  

Principais valores: Ética, Transparência, Participação, Igualdade e 

Solidariedade.  



  

 

Cremos que estamos atingindo nossos objetivos e prova disso são os 

títulos e reconhecimentos nacionais obtidos nos últimos anos, como 

seleção para o Criança Esperança (2013 e 2014), vencedor regional 

Nordeste e finalista nacional do Prêmio Itaú Unicef (edição de 2015), 

reconhecido pela Fundação Banco do Brasil por suas tecnologias 

sociais (2017). 

Apesar dessas conquistas, sabemos que devemos e podemos fazer 

muito mais. Nosso plano é busca de uma maior e melhor 

sustentabilidade, que entendemos como capacidade de se auto-

renovar. Renovar a qualidade, a motivação, a direção, a viabilidade, a 

capacidade e a legitimidade na organização. Renovar também o 

Conselho e a Diretoria. Renovar num sentido amplo, não no sentido 

restrito de substituir – renovar no sentido de trazer algo novo e recriar. 

Temos ciência também da necessidade de investir em temas como: 

desenvolvimento de toda equipe, desenvolvimento de fundos, 

desenvolvimento de serviços através de eficientes processos de 

avaliação e monitoramento, desenvolvimento de relações com 

público-alvo e com a própria sociedade, enfim, sabemos que esse é um 

processo de desenvolvimento, como tal, requer um trabalho de 

educação, de formação, de abertura e de aprendizagem. Um 

processo gradual, contínuo, espontâneo, de descoberta, tentativa, 

reflexão, diálogo, erro, risco e sofrimento.  

 

 Depoimentos 

“Sou Katrine, tenho 24 anos e durante muitos anos fui apadrinhada e 

até hoje guardo isso com muito carinho. Sou grata a Deus pelo gesto de 

amor de meu padrinho Michael que me permitiu participar das ações 

do CEACRI como criança e adolescente e me ajudou na minha 

formação pessoal e profissional, me apoiou na vida escolar, permitiu 

participar de ações que me fizeram ser protagonista da minha vida. 

Estando lá no Ceacri desde pequena, vi a importância, não só pra 

minha vida como das outras pessoas, e quando atingi a juventude 

decidi ser voluntária e fui ser animadora comunitária e dividir meus 

conhecimentos com outras crianças e famílias durante 5 anos. Hoje 

estou me formando em pedagogia, sou professora e presto serviços ao 

Ceacri com educadora social, ampliando esse ciclo bonito com essa 

Organização que me deixa muito feliz”. 



  

 

 

Katrine Lima de Sousa - Colaboradora 

 

Sou Mykaely, jovem apadrinhada no Centro de Apoio à Criança, pelo 

ChildFund Brasil, tenho 18 anos e moro em Itapiúna, no interior do Estado 

do Ceará. Tenho um amor muito grande pela minha madrinha Renata 

que me apadrinhou desde recém nascida, depois de já ter 

apadrinhado várias pessoas da minha família e que tivemos a felicidade 

de conhecer pessoalmente no ano de 2015, por ocasião de sua visita 

ao Ceacri, que sempre foi um espaço acolhedor onde eu me sinto 

muito bem e satisfeita em estar participando das atividades. Aproveitei 

grandes oportunidades, participando de diversos projetos sociais e 

tendo apoio pedagógico, auxiliando minha vida escolar, que contribuiu 

de forma significativa para minha formação pessoal e transformação 

da vida de tantas outras crianças, adolescentes e jovens. Hoje participo 

de aulas de lutas de artes marciais, aulas de música e faço parte de 

uma rede de juventudes denominada REJUDES das organizações 

conveniadas com o ChildFund, onde sou jovem de referência e 

representante do comitê nacional. Desde então tenho vivido momentos 

significantes, num verdadeiro exercício de cidadania e protagonismo, 

buscando vez e levantando a voz em defesa de nossos direitos sociais”. 

 

 

 

 

 

 

 

Mykaely– Jovem Apadrinhada 



  

 

 

“Me chamo Lays, tenho 15 anos, moro no distrito de Palmatória, sou 

uma das crianças inscritas no CEACRI e sou aluna do primeiro ano do 

ensino médio da Escola Franklin Távora, no período da tarde. Nos 

horários livres participo das atividades na Instituição. Atualmente 

participo dos grupos de dança, percussão e do Grupo “A voz da 

juventude”. Todas as atividades desenvolvidas aqui são de grande 

importância para mim e causaram impactos na minha vida de modo 

que a cada dia venho me tornando uma pessoa melhor. Aprendi tocar 

diversos instrumentos musicais; as aulas de dança, teatro e contação de 

histórias, que também já participei. Me ajudaram a perder a timidez em 

público e me relacionar melhor com as pessoas. Hoje tenho muitos 

amigos e excelentes notas escolares, atribuo isto ao fato de poder 

participar das atividades que eu mais gosto e por ter o incentivo diário 

dos professores e colegas. Tenho muito a agradecer às pessoas que me 

ensinaram e me acolheram aqui. Também aprendi a preservar muitos 

valores como o respeito, a amizade, a humildade, e ser uma pessoa de 

bem. Tenho certeza que toda a aprendizagem adquirida aqui será de 

grande utilidade no meu futuro, e hoje percebo que o que quero 

futuramente é também poder ajudar o próximo transmitindo os 

conhecimentos que um dia me foram apresentados na instituição. 

Neste espaço, existem amplas possibilidades de crescimento e 

desenvolvimento, uma oportunidade para desvendar meus talentos e 

desenvolver minhas potencialidades para que um dia eu consiga 

realizar o sonho de me tornar uma grande e brilhante professora de 

dança”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lays– Criança inscrita 

 



  

 

“O dia em que resolvi ser padrinho de uma criança do CEACRI, em 

Itapiuna/CE foi um evento de mudança na minha vida. Não só 

encontrei uma afilhada, mas uma filha que foi a Ladiane. Encontrei 

também uma família. Em pouco tempo vi a importância do Ceacri nos 

rostos de crianças e famílias, e após várias visitas que fiz à Organização 

e vi como o Ceacri interage com a comunidade para criar laços mais 

fortes entre as crianças e as famílias e ajudar a construir a comunidade 

através de seus extensos projetos comunitários. Quão diferente esta 

comunidade pode ter evoluído sem Ceacri nunca saberemos. Eu sei 

disso, a Organização Ceacri dedica-se a fazer a diferença para as 

crianças e famílias na Comunidade, construindo fé, amor, esperanças e 

sonhos. Que Deus abençoe a equipe do Ceacri e sua liderança. Mal 

posso esperar para visitar mais uma vez!  

 

 

Dwight Lyons, Boynton Beach, Flórida, EUA - Doador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Sumário GRI-G4 – (Global Reporting Initiative) 

 (G4-1) - Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização 

(p. ex.: diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo 

equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua 

estratégia de sustentabilidade.   

(G4-2) - Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 

 (G4-3) - Relate o nome da organização.  

(G4-4) - Relate as principais marcas, produtos e serviços.  

(G4-5) - Relate a localização da sede da organização.  

(G4-6) - Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países 

nos quais as suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente 

relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório. 

(G4-7) - Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 

 (G4-8) - Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação 

geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

(G4-9) - Relate o porte da organização, incluindo:   

Número total de empregados;  

Número total de operações;   

Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para 

organizações do setor público);   

Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para 

organizações do setor privado); 

Quantidade de produtos ou serviços prestados.    

(G4-14) - Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da 

precaução. 

 (G4-15) - Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de 

caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.  

(G4-16) - Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e 

organizações nacionais ou internacionais de defesa em que a organização:  Tem 

assento no conselho de governança  Participa de projetos ou comissões;  Contribui 

com recursos financeiros além da taxa básica como organização associada;  

Considera estratégica a sua participação Isso se refere principalmente à participação 

como associada do ponto de vista da organização; Isso se refere principalmente à 

participação como associada do ponto de vista da organização. 



  

 

(G4-17) - Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou documentos equivalentes da organização. Relate se qualquer 

entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos 

equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório. 

 (G4-24) - Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. 

(G4-28) - Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações 

apresentadas. 

(G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 

 (G4-31) - Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu 

conteúdo. 

(G4-32) - Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário 

de Conteúdo da GRI para a opção escolhida (veja as tabelas abaixo). Apresente a 

referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a 

essa verificação. Embora a GRI recomende o uso de verificação externa, essa 

recomendação não constitui um requisito para que o relatório esteja “de acordo” 

com as Diretrizes. 

(G4-34) - Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do 

mais alto órgão de governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo 

assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos 

econômicos, ambientais e sociais. 

(G4-56) - Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 

organização, como códigos de conduta e de ética. 
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