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Carta do Presidente

C

ontribuir para o crescimento do país sempre foi um desejo meu, de forma que tivéssemos uma sociedade mais justa, com
oportunidades iguais para todos. Percebi que isso
só seria possível, investindo na educação.
Depois de 25 anos dedicados a musica e com
problemas de relacionamentos como qualquer
mortal, pedi ajuda a amigos e profissionais da área
da saúde, foi quando conheci a inteligência emocional.
Decidi então investir um pouco mais em mim,
Atualmente são 41857 pessoas impactadas com
passando a estudar filosofia, programação neu- o trabalho do Instituto Hortense, e podemos fazer
rolinguística e inteligência socioemocional. Hoje ainda mais. Vamos fazer ainda mais!
sou Master Practioner em PNL e tenho certificados pela Sociedade Brasileira de Neurolinguística. A cada dia as necessidades do instituto se tornam
ainda maiores, assim como nossa vontade de fazer
Em maio de 2016, percebi que a minha vida pre- mais por cada indivíduo. Para isso, cada parceria
cisava ter um propósito maior e decidi retribuir é de extrema importância e essencial na transfortodo o carinho que a sociedade me deu nos últi- mação do País em um lugar melhor.
mos anos, através da fundação do Instituto Hortense, organização sem fins lucrativos, que atuará Precisamos continuar de mãos dadas em direna área da educação, levando aos menos favoreci- ção ao futuro. Não é possível chegar lá sozinho.
dos os mesmos conhecimentos que tive a oportu- Por isso, continuo contando com meus parceiros,
nidade de aprender.
amigos, voluntários, doadores e padrinhos que assim como eu, acreditam em um mundo melhor.
A inteligência emocional é hoje um dos principais Juntos conseguiremos garantir um futuro melhor
assuntos em discussão no mundo acadêmico e para as crianças, para a sociedade brasileira, e pra
empresarial, pois influencia diretamento o indi- cada um de nós.
víduo em seus relacionamentos internos e externos, proporcionando melhor qualidade de vida da
Esse é o propósito do Instituto Hortense.
pessoa, de suas famílias e dos colaboradores das
empresas.
Por isso, investir no desenvolvimento socioemocional das crianças brasileiras com menos oportunidades é investir em uma sociedade mais justa,
ética e com valores.

3

Relatório Instituto Hortense 2019.

Quem Somos

E

m 30 de maio de 2016, começou uma história de muito amor
pelas crianças e pelo futuro do nosso país.

O Instituto Hortense atua em escolas públicas e instituições do
terceiro setor, orientando e capacitando os educadores, professores,
assistentes sociais, cuidadores e voluntários.
Tudo através do Programa Escola da Inteligência, desenvolvido
pelo Dr. Augusto Cury, baseado na Teoria da Inteligência Multifocal
para que estes possam aplicar o programa aos alunos, crianças e jovens
atendidos nas escolas e instituições parceiras do Instituto Hortense.
Temos como público-alvo crianças e jovens entre 4 e 15 anos de idade.
Realizamos capacitações com professores e educadores, palestras para pais
e equipe escolar, avaliações e acompanhamento presencial. Tudo isso com
apoio de um material didático especialmente desenvolvido para cada um desses públicos. A resposta de uma boa educação está em criar um ambiente seguro
onde as crianças e jovensaprendam não só o conteúdo cognitivo, mas também a
como se comportar diante de diferentes situações da vida.
Formamos jovens com postura empreendedora, criativos, prontos para o
trabalho em equipe, altruístas e com elevada autoestima. Além disso,
trabalhamos para promover a melhoria da qualidade de vida e da
saúde emocional.
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Missão
Proporcionar melhoria na
relação interpessoal, utilizando a metodologia da educação socioemocional.

Visão
Ser o agente multiplicador
na melhoria da gestão da inteligência emocional, por um
mundo melhor.
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O Programa Escola da Inteligência

O

programa é composto de produtos e serviços, incluindo um kit específico de material gráfico para alunos, pais e professores, potencializando a aprendizagem de
forma significativa e prazerosa.

Alunos

Pais

Materiais com ilustrações modernas, diagramação atrativa e ajustados metodologicamente a cada
faixa etária para auxiliar no desenvolvimento dos
aspectos emocionais, cognitivos e sociais dos alunos.

Livro com conteúdo voltado à análise da realidade atual da juventure, oferecendo ferramentas
que ajudam no preparo do crescimento emocional
dos filhos e a enfrentar adversidades da vida moderna.

Professores
Material com informações específicas sobre os objetivos de cada lição, aula e
atividade do material a ser
trabalhado com os alunos, além de explicações práticas sobre conceitos da teoria
da Inteligência Multifocal.

7

Relatório Instituto Hortense 2019.

Os Serviços

A

metodologia utilizada pelo Instituto Hortense para atingir os objetivos antes citados é
fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, que é a base do Programa Escola da
Inteligência. Ela analisa o funcionamento da mente, os fenômenos que constroem pensamentos e emoções e fornece técnicas para a formação de pensadores e competências para o
desenvolvimento pessoal, social e profissional.

CAPACITAÇÃO PRESENCIAL
Capacitação presencial de professores e
gestores, ministrada por profissionais do
Instituto Hortense altamente especializados para a excelência nautilização da metodologia e dos materiais de apoio.

ACOMPANHAMENTO
PRESENCIAL

Encontros periódicos no ambiente escolar, oportunizando a troca de experiências
com professores, acompanhando o desenvolvimento emocional dos alunos e muito
mais.

ENCONTRO COM A FAMÍLIA
Encontros de conscientização e instrumentalização sobre a importância da atuação de pais e responsáveis no desenvolvimento emocional e cognitivo de seus filhos.

WORKSHOP
Palestras presenciais para toda a equipe
escolar com o objetivo de cuidar da saúde
emocional dos profissionais, ministradas
pela equipe altamente especializada do Instituto Hortense.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
O acompanhamento é constante, com foco na
melhoria dos processos e da metodologia.
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E

m 2019 o Instituto
Hortense atendeu
750 crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, distribuídas em 21 turmas, no período
matutino e vespertino. O Instituto
Verdescola foi premiado em 2019,
pelo 2º ano consecutivo, como uma
das 100 melhores ONGs do Brasil realizado pelo Instituto DOAR, “O Mundo
Que Queremos” e apoio técnico de membros do EAPG – Centro de Estudos em
Administração Pública e Governo e CJP
– Consultoria Jr. Pública, da FGV SP. Em
relatos dos profissionais que atuam na instituição, a mudança comportamental dos
atendidos como também dos professores
aplicadores, ocorrida com a sistematização das aulas sobre habilidades socioemocionais proposta pelo Instituto
Hortense é visível a todos e acreditam na importância do conteúdo
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para a vida de todos os envolvidos, favorecendo um bom ambiente de aprendizagem.
Nos encontros com as famílias realizados
pelo Instituto Hortense foi possível uma
aproximação com os pais e obter relatos dos
mesmos de como tem sido importante os
conteúdos ministrados na instituição para
seus filhos. Despertando para a importância
de se refletir e mudar os comportamentos
da família, para que desenvolvam e proporcionem uma relação mais saudável no convívio familiar. Fortalecendo também o vínculo da família com o Instituto Verdescola,
reconhecendo assim a corresponsabilidade
na educação dos filhos. Foram impactados
também 1000 familiares em Encontros com
a Família, 200 profissionais que compõem
a gestão escolar e um total de 55 professores aplicadores e voluntários para trabalhar
com os alunos.
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E

m 2019 foram atendidas 150 crianças de 6 a 14 anos, distribuídas em 8 turmas, nos períodos da manhã e da tarde. O desenvolvimento do projeto
na instituição ocorreu de forma sistemática e com muito envolvimento
de todos. A equipe demonstrou propriedade na condução do material por já
ser o terceiro ano que o aplica. O desenvolvimento emocional acompanhou
o desenvolvimento físico e intelectual das crianças atendidas, fato este,
percebido nas escolhas de vida feita por estes adolescentes em relação a
escola, esporte, amizades, relacionamento familiar. Foram impactados
uma média de 300 familiares em Encontros com a Família, 50 profissionais que compõem a gestão escolar.
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E

m 2019 foram atendidas 150 crianças de 6 a 13 anos, distribuídas
em 3 turmas, nos períodos da manhã e tarde.
A casa passou por uma mudança de gestão, e os novos gestores
entenderam e abraçaram o propósito do Instituto Hortense, ressaltando
a relevância e a valorização do material para as crianças e adolescentes
atendidos pela Casa. A equipe de aplicadores conhece bem o material são
participativos nas capacitações e eventos promovidos pelo Instituto Hortense, engajada na aplicação do material. Com isso conseguem mensurar
o resultado do trabalho realizado quando analisam as mudanças positivas nos comportamentos apresentados pelos atendidos. Foram impactados média de 250 familiares em Encontros com a Família, 15 profissionais
que compõem a gestão escolar e 10 professores aplicadores e voluntários.
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E

m 2019 foram ministradas 84 h/aulas realizadas em
encontros semanais para 100 crianças e adolescentes
atendidos pelo programa. Houve uma preocupação em
adaptar as aulas com a realidade vivenciada pelas crianças que
possibilitou uma maior participação dos mesmos e uma aproximação mais afetiva com os professores aplicadores, proporcionando
momentos de partilha de histórias pessoais e familiares. Esta adaptação favoreceu também os encontros com a família realizadas pelo Instituto
Hortense, ministrados nas ONGs atendidas pelo Programa Transforma, tanto
com as famílias como com os gestores das ONGs, sendo estabelecido uma relação de confiança, e os assuntos levados nos encontros foram bem significativos
para as famílias. Ao final dos encontros eram relatados verbalmente e em pesquisas
aplicadas, a importância e o impacto positivo do trabalho do Instituto Hortense junto
as famílias da comunidade. Foram impactados média de 75 familiares nos encontros
com a Família, 10 profissionais e voluntários que compõem a gestão das ONGs, total
de 20 professores aplicadores e voluntários para trabalhar com os alunos.
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E

m 2019 Instituto
Hortense, em parceria com o Instituto
Algar, Escola da Inteligência e Secretaria Municipal de
Educação, deu continuidade
ao atendimento a 5 mil alunos
das 13 escolas rurais e as 5 escolas
urbanas da cidade de Uberlândia/
MG. Falar sobre as emoções para
crianças e adolescentes nas escolas da
zona rural e periferia de Uberlândia
é extremamente urgente e necessário.
Para alguns dos alunos da zona rural, a
escola muitas vezes torna-se o único ambiente onde elas podem socializar-se, e para
alguns alunos das escolas urbanas, localizadas na periferia com alta vulnerabilidade
social, a escola torna-se o espaço menos
adoecido para ter um olhar mais cuidadoso e humanizado para si e para o outro.
Neste contexto, o propósito do Instituto
Hortense em levar as habilidades sócio
emocionais de uma forma sistemática
e atrativa torna-se um canal muito favorável para o desenvolvimento emocional e cognitivo destas crianças e
adolescentes. E graças a profissionais da educação, engajados em
14

sua missão de serem agentes de transformação da realidade de seus alunos, e que o
propósito do Instituto Hortense vem se concretizando a cada ano com resultados muito
positivos nas escolas atendidas. Com ações
que vão além das salas de aula, como o Encontro com a Família, promovidas pelo Instituto Hortense, onde temas relacionados a
importância de habilidades emocionais no
contexto familiar levaram as famílias a refletir sobre mudanças de comportamentos e a
corresponsabilidade com a escola, no desenvolvimento cognitivo e emocional dos seus
filhos. As capacitações dos professores aplicadores, acompanhamentos pedagógicos,
rodas de conversa, workshop para a equipe
escolar promovidos pelo Instituto Hortense
para todos os envolvidos no projeto, também foram ações que tiveram como objetivo
cuidar de quem cuida. Estas ações propuseram levar aos profissionais da educação
ferramentas de compreensão, convicção e a
vontade para aplicar o conteúdo sobre habilidades sócio emocionais, entendendo que
estes conteúdos serão de grande importância
na formação de cidadãos completos, cientes que devem desenvolver suas habilidades
cognitivas juntamente com as habilidades
socioemocionais.
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E

m 2019 a parceria entre Instituto Hortense e 36º BIMEC se consolidou de
forma efetiva, atendendo 50 alunos das escolas públicas de Uberlândia. As
aulas foram ministradas pela psicóloga Vitória Luisa e pela pedagoga Divina
Alves, que trabalharam de forma bem próxima e afetiva com os alunos, presentes
em momentos que foram além das aulas, com participação em eventos, passeios e
brincadeiras com os mesmos. As aulas foram permeadas por temas relacionados
ao contexto do adolescente, aprofundando em temas como respeito, disciplina,
família, honestidade, generosidade e relacionamento com colegas. Na solenidade do 57º aniversário do 36º BIMEC o Instituto Hortense foi condecorado
com o Diploma Amigo do Batalhão bem como as professoras Eliana de Castro e Vitória Luisa.
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Números 2019
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N

o dia 11/03/19 foi realizado no Instituto Hortense a sensibilização com todos os diretores das escolas públicas de Uberlândia atendidas pelo projeto Escola da Inteligência, com a participação da Secretária
de Educação Tânia Toledo. Foi um momento de apresentação da equipe do Instituto Hortense e estreitamento de laços.
Na ocasião a secretária falou sobre a parceria Instituto Hortense
e a Secretaria de Educação ressaltando a nobreza do propósito do
Projetot e como ele estava alinhado com as prerrogativas da BNCC.
Abordou-se sobre o benefício proporcionado para as escolas atendidas quanto a qualidade pedagógica dos materiais bem como os
efeitos positivos do projeto para toda comunidade escolar. A secretária, ressaltou a importância e a seriedade na condução do projeto
dentro das escolas evidenciando que todos deveriam dar um algo
a mais, sair da zona de conforto para que efetivamente o projeto
acontecesse de forma efetiva dentro das escolas.
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F

oi realizado no CEMEPE no dia 21/02/2019 o encontro com as
pedagogas com o objetivo de repassar orientações gerais sobre os
procedimentos para acompanhamento pedagógico nas escolas.
Compareceram 32 representantes das escolas da rede municipal urbana
e rural. Os participantes se mostraram interessados, envolvidos e cautelosos para iniciarem o trabalho. Foi ressaltado o papel fundamental
do pedagogo na condução do projeto dentro das escolas, sendo elo e
apoio entre as coordenadoras pedagógicas do Instituto Hortense e os
professores aplicadores. Momento bastante rico onde as coordenadoras
pedagógicas do Instituto Hortense estiveram com as pedagogas de suas
respectivas escolas tirando dúvidas e estreitando laços.
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A

capacitação foi destinada a toda equipe escolar sendo 98 participantes, principalmente para os professores aplicadores das
escolas municipais urbanas e rurais, ONGs (Casa da Criança e
do Adolescente Cristina Cavanis, Casa do Menor Nova Canaã) que são
atendidas pelo projeto da Escola da Inteligência do Instituto Hortense.
A capacitação no primeiro semestre aconteceu no CEMEPE nos dias
25 e 26/03/2019 em 3 salas diferentes, sendo a primeira da Educação
Infantil ministrada pela coordenadora Eliana de Castro, na segunda
sala, Fundamental I pelas coordenadoras Kellen e Vitória e na terceira
sala Fundamental II com a coordenadora Angélica Goulart. Em todas
as salas foram feitas inicialmente uma sensibilização, apresentando o
Instituto Hortense, parceiros e metodologia. A capacitação ocorreu de
forma efetiva, com a exposição dos conteúdos através de apresentações
e dinâmicas e com a participação de todos que compartilhavam vivências de acordo com os temas abordados. Os participantes relataram a
importância destes momentos para troca de conhecimentos e experiências e relataram suas preocupações com as crianças e adolescentes e que
percebem iniciativas como a do Instituto Hortense, um caminho para
um futuro melhor para seus alunos e para a sociedade como um todo.
No segundo semestre, a capacitação ocorreu nos dias 07 e 08/08/2019 ,
também no CEMEPE realizada pelas coordenadoras pedagógicas Angélica Goulart, Divina Alves, Luciane Finotti e Vitória Luisa que ministraram capacitações da parte 2 do material didático da Escola da
Inteligência para professores aplicadores das escolas atendidas. Foram
79 profissionais capacitados. Ressaltou-se a importância da Educação
Socioemocional, reforçamos os combinados referente ao material e
pontos de oportunidades sobre a aplicação do projeto. Foram apresen-
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tados os conceitos da Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury. Além disso, foi enfatizado a importância da continuação do
projeto como uma forma de transformação social,
através do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Foi ultilizado slides para contextualizar
os materiais, aulas propostas, apresentar os personagens e as temáticas enfatizadas pela Escola da Inteligência. Houve o cuidado de preparar materiais, atividades alternativas e dinâmicas que estreitaram laços entre os
participantes e que podem ser levadas para as salas de aula.
Concluímos, ao final, que as expectativas, segundo os relatos
dos participantes. foram atendidas, reafirmando a importância e
relevância da atuação do Instituto Hortense em oferecer a capacitação sobre a Inteligência Socioemocional, não só para os alunos, mas que
eles também têm aprendido e vivenciado em seu próprio comportamento.
Total de aplicadores capacitados nos dois eventos: 177

O

correram dois workshops em 2019, destinados as equipes escolares das unidades atendidas pelo Instituto Hortense. O primeiro ocorreu na Avenida Arnaldo Godoy de Souza, Nº1880,
espaço que comportava mais de1000 pessoas. Esse primeiro Workshop
para a equipe escolar foi intitulado “Eu vejo você: Um convite para olhar,
pensar e ouvir, teve pela primeira vez a atuação das coordenadoras Angélica, Kellen e Vitória. Estiveram presentes representantes do Instituto Hortense, Cemepe e do Instituto Algar. O Workshop para a equipe
escolar, foi organizado de forma bastante lúdica e movimentada. A
primeira intervenção foi com a participação de um ator caracterizado
como um mendigo e que esteve presente desde o início das atividades.
Durante um bom tempo permaneceu assentado na calçada em frente
o local do evento, sendo um ponto estratégico a chegada dos participantes que deparavam com a figura desse personagem, e vários participantes, ao chegarem para o evento o ajudou com moedas, levaram
lanche, enquanto outros solicitaram que o tirassem da porta por medo
ou por tornar a entrada do evento feia. Em seguida veio o grande susto, o mendigo entra tocando saxofone e surpreende todo o público.
Assim foi contextualizado nossa temática: Eu vejo você: Um convite
para ver, sentir e ouvir. Aconteceu também uma dinâmica sobre o ouvir conduzida pela coordenadora Angélica que agradou muito o público. Foi possível assistir 02 vídeos, sendo o do Cego e o Publicitário
e o do Abraço. Houve a exposição do conteúdo da teoria multifocal de
forma bem leve e por último contamos com o depoimento das 18 escolas. Estiveram presentes nesse evento 786 pessoas da equipe escolar
das escolas beneficiadas pelo Instituto Hortense e também das Ongs
convidadas. Momento único para toda a equipe do Instituto Hortense, de crescimento profissional e estreitamento de laços. O segundo
workshop, ocorreu no CEMEPE no dia 16/10/2019, mediado pelas
coordenadoras pedagógicas: Divina, Luciane e Vitória; supervisora
pedagógica Angélica; palestrantes convidadas Mariana e Débora; diretora pedagógica Elaine, com tema “Cuide bem do seu Jardim”. Foi
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colocado um som ambiente de canto de pássaros para
contextualizar a proposta. Os participantes foram recepcionados pela voluntária Bruna Squetine e pela
gerente administrativa Adriana que entregaram uma
agenda confeccionada como lembrança do evento para
cada participante e convidados a colocar a impressão
da digital de cada um na árvore que disponibilizamos
em uma tela. Para este Workshop convidamos duas palestrantes, a psicóloga Mariana que falou para professores
da Educação Infantil. Mariana iniciou sua palestra falando
sobre o que é o cuidar e sua importância, em seguida explicou
sobre as diferentes necessidades e cuidados das crianças na linha
do desenvolvimento, etapa por etapa, dando oportunidade para as
professoras participarem relatando suas experiências e questionando
sobre o tema. No segundo momento ela promoveu algumas dinâmicas com
intuito de que cada participante entrasse em contato com a criança interior,
afim de sensibiliza-las para as necessidades da infância, estimulando a afetividade, o não-julgamento, a compreensão e o trabalho em equipe. E a Advogada Débora, falou com os professores do Fundamental I e Fundamental II. Débora trouxe a
reflexão sobre a Pena aplicada aos delitos na área do judiciário, que há um consenso
que somente a pena não soluciona conflitos, é que em alguns casos há a intervenção
de um juiz mediador que convoca também a sociedade para solucionar um conflito
e mediar as relações nos ambientes de confrontos. Trouxe como exemplo um case
de uma briga de vizinhos que foi parar na delegacia. Débora indagou se prender
os envolvidos solucionaria o problema, a resposta é não, pois quando retornarem para suas casas o rancor será ainda maior. Nesta situação então é proposto a ação do juiz mediador que conversa com os envolvidos ouve as partes,
propõe soluções pacíficas para a contenda, chama pessoas da comunidade
dos envolvidos para intervir se for necessário, neste caso específico dos vizinhos foi o dono da mercearia do bairro, sem envolvimento emocional
com as partes que ficou responsável em monitorar a relação. Débora le-

vou para o contexto escolar esta prática do judiciário, desafiando os
educadores a refletir sobre a pena aplicada aos alunos se realmente
tem solucionado os conflitos, se expulsar um aluno de sala de aula
é a melhor opção para todos. Foram ressaltados momentos onde os
participantes foram desafiados a olhar para “si” para conseguir enxergar o outro, no sentido de cuidado e atenção, pois quando se consegue olhar para dentro, consegue também levar o aluno a enxergar
possibilidades onde a maioria diz não existir, é aí que pode acontecer
o ápice do conhecimento, e com isso potencializar seu desenvolvimento. Se o educador consegue fazer essa mediação, sua missão foi
cumprida. Assim, pode-se pensar nesse poema sobre o “saber”- “O
quanto a gente sabe hoje em dia, é menos importante do que o quanto a gente está aprendendo, porque saber é uma condição estática e o
mundo está cada vez mais se inventando” Murilo Gun. E uma frase
que foi dita com propriedade, foi deixada como reflexão – “Eu vejo
você, você faz parte”.
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E

m 2019 foram 95 encontros com as famílias atendidas durante o ano nas escolas
e Ongs Momento de primeiro encontro com a família dos alunos com finalidade
de promover desenvolvimento de habilidades
socioemocionais dos responsáveis pelos beneficiados referentes ao tema: “Conectar: com o que
realmente importa” e “Família Aprendiz”. Estes temas desafiaram os pais
e responsáveis a refletirem sobre o tempo que disponibilizam para estar efetivamente com os filhos, lembrando que o maior presente que eles poderiam dar
ao filhos é o tempo, tempo para ouvi-los, tempo para brincar, tempo para ajuda-los
nas tarefas, essa é a melhor maneira de se conectar com os filho. Que a responsabilidade sobre as notas que os filhos tiram na escola, avaliam também os pais, e que as
notas não definem quem é, ou o que será o filho. Ressaltou o desafio que escola e família
precisam se unirem e juntas procurar entender o que é Família, o que é Escola, como
eram vistas estas anteriormente e como são vistas hoje, e ainda o que é desenvolvimento humano e aprendizagem, como a criança aprende, etc. Percebe-se desta forma que
a interação família/escola é necessária, para que ambas conheçam suas realidades
e suas limitações, e busquem caminhos que permitam e facilitem o entrosamento
entre si, para o sucesso educacional do filho/aluno. Nesse sentido, faz-se necessário retomar algumas questões no que se refere à escola e à família tais como:
suas estruturas e suas formas de relacionamentos, visto que, a relação entre ambas tem sido destacada como de extrema importância no processo educativo
das crianças. É importante que a família esteja engajada no processo ensino aprendizagem. Isto tende a favorecer o desempenho escolar, visto que o
convívio da criança com a família é muito maior do que o convívio com
a escola. Ao final das palestras foi entregue uma mensagem sobre o “Nó
do Afeto” e o diploma “Família aprendiz”. Estes encontros promovidos
para os pais são muito significativos, pois são momentos onde os pais
e responsáveis se sentem confrontados sobre comportamentos dentro
da família que influenciam diretamente no comportamento dos filhos
dentro das escolas, como o medo, a timidez, o bulling, a agressividade,
a falta de afetividade, depressão, e outros mais que refletem o que eles
vivenciam em casa. Percebe-se nos pais uma carência de conhecimento
em relação as emoções que fazem com que eles peçam mais palestras
sobre o assunto, participem, colocam suas experiencias para o grupo e
compartilham suas angustias. As pesquisas aplicadas após os encontros
demonstram a gratidão dos mesmos ao Instituto Hortense em proporcionar estas reflexões.
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A

primeira Roda de conversa
com professores aplicadores do projeto da E.I. aconteceu no dia 03/07/2019 no Instituto Hortense com o tema “Era
uma vez, Nossa História sendo
contada...” com o objetivo de compartilhar experiências, ouvir as
dificuldades encontradas, propor
melhorias. O evento foi organizado
de forma bastante leve, com a proposta de ter um ambiente tranquilo
e acolhedor. Para isso, foi colocado
música ao vivo com uma voz e violão. Iniciou-se com uma dinâmica
na chegada dos participantes, onde
foram recepcionados por nós com
abraços e nossas mãos sujas de glitter dourado sem que percebessem,
para que todos ficassem com brilhos no seu corpo. Após as boas
vindas, continuou se com a dinâmica do brilho, perguntando se
haviam percebido que estavam brilhando, uns diziam que sim, outros
não, outros perceberam o brilho do
outro e não o dele e conduziu-se a
dinâmica exaltando o brilho que
cada um tem e que as vezes esse
brilho incomoda. Contando a his-
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tória da cobra e do vagalume onde
a cobra perseguia o vagalume por
causa do seu brilho, as reflexões
após a história foram bem expressivas. Iniciamos o segundo momento que foi a abertura do baú.
Vitória ressaltou que tudo em nossa vida tem uma história por trás,
que aquele baú tinha muitas histórias e que dentro dele tinha “livros” em branco que deveriam ser
escritos pelas vivencias de cada um
sobre o projeto. Todos participaram efetivamente desta atividade e
ao final dela todos compartilharam
seus relatos. Este material produzido ficou no Instituto Hortense e
foi exposto no hall de entrada do
evento “PARTICIPEI” que aconteceu no final do ano. Ao final foi
dado uma lembrança para cada
um e o sorteio de um livro do Leo
Chaves, “No colo dos Anjos”! As
ganhadoras foram Marilia e Alzira,
professoras da E.M. Josyane França. Todos relataram que o evento
foi muito gratificante e agradável.
Estiveram presentes nesse evento
17 professores aplicadores. Momento agradável e significativo
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para toda a equipe do Instituto Hortense,
de crescimento profissional e estreitamento de laços. A 2ª Roda de Conversa, dispôs
o título: “A arte de educar” cujo objetivo foi
proporcionar reflexão e partilha de experiências a respeito das motivações de viver
e ser educador, levando os participantes a
reconhecerem seus sentidos de vida e profissão, ou tendenciados a se questionarem
mais a respeito. Inicialmente Angélica fez
a dinâmica do ovo, para trabalhar a perspectiva do sentido de vida individual, e em
seguida questionou cada um dos participantes sobre: “O que te motiva viver o dia
de hoje?”. Num segundo momento Vitória
trouxe o foco para o sentido de ser educador e aplicador do projeto, com perguntas
reflexivas como: “Considerando o alto índice de adoecimento da classe trabalhadora, o que acreditam que os adoece?”. Em
seguida Divina contextualizou sobre as
prisões e armadilhas físicas e emocionais
que podem nos fisgar todos os dias, nesse
momento foi colocado na sala uma pessoa
amarrada nos braços e pernas, vendada
nos olhos, boca e ouvidos, causando um
impacto nos participantes, levando-os a
responderem sobre o que os aprisionam e
o que impedem deles se libertarem. Houve
um momento de partilha de pensamen-
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tos, sensações e experiências.
Para finalizar foi entregue material
em tecido para
confeccionarem
um quadro, que
posteriormente
seriam colados em uma
base formando um mosaico que também foi exposto no
Evento “ParticipEI 2019”. Todos
se envolveram ativamente, com empenho e entusiasmo da atividade e ao
final cada um contribuiu com uma fala
sobre o que foi esse momento de roda de
conversa. Como lembrança foram dadas
agendas. Estiveram presentes no período
da manhã 22 participantes com a participação do coordenador de projetos do
Instituto Algar, Thiago. Momento de esforço, dedicação, compromisso de cada
uma que contribuiu para que o propósito fosse alcançado com unidade,
companheirismo e entrega, tendo
um resultado superado pelas expectativas.
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N

o dia 01/10/2019 o Instituto Hortense foi convidado a participar da Semana
Pedagógica na Faculdade Pitágoras. A mediadora foi a coordenadora Vitória Luisa Santos de Oliveira e Diretora Pedagógica Elaine Cristina Resende, com finalidade de apresentar o Instituto Hortense.
Neste evento foi relatado para a plateia de alunos do Curso de Pedagogia a história, a missão e a visão do Instituto Hortense, bem como sua metodologia
de trabalho, os números de escolas atendidas e suas particularidades. Houve
interesse por parte dos participantes fazendo perguntas ao final e se disponibilizando como voluntários e até mesmo para possíveis estágios. Foi um
bom momento de divulgação do Instituto Hortense de troca de experiências e estreitamento de relação.
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O

Instituto Hortense, representado pelas coordenadoras pedagógicas Divina Alves e voluntaria Bruna, participaram
do desfile cívico de 7 de setembro juntamente com o Pelotão Esperança assistido pelo 36º BIMEC desfilando juntamente com
os militares de forma organizada e bastante engajada. Os alunos ficaram
eufóricos, tinham se preparado para esse momento com ensaios e muitas
orientações. O prefeito da cidade passou em revista a tropa. As crianças estavam agitadas pois estavam sendo o centro das atenções, os parentes foram
para assistirem ao desfile e partilharam com eles esse tempo. Toda a equipe
foi conduzida pelo Sargento Doltel e Soldado De Pereira. A coordenadora pedagógica ficou responsável pelas fotos e em ajudar na organização das crianças
na chegada e saída do transporte. As crianças ficaram muito felizes em participar
desse evento que com certeza marcaram positivamente suas vidas.
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N

o dia 26 de maio os diretores Léo Chaves, Gilmar Machado e José Alexandre Cunha foram até o 36º BIMEC ao encontro do Comandante Coronel Carlos Augusto de Fássio Morgero. Por volta das 10:30 horas dirigiram-se até
a sala do Pelotão Esperança. Na sala Léo e o Comandante foram convidados para anunciarem os destaques do mês de maio e abril, sendo estes os
alunos Priscilla e Arthur. Depois Léo e o Comandante receberam presentes que
foram elaborados pelos alunos. Puderam assistir às crianças cantando a canção do batalhão e demonstrando o que aprenderam sobre entrar em forma.
Ao final das apresentações foi anunciado pelo sargento Doltel a comemoração
do Dia do Abraço; sendo assim os diretores, militares, estagiárias, coordenadoras pedagógicas e alunos trocaram calorosos abraços. Este momento especial foi
concluído com um coquetel realizado do lado externo da sala do Pelotão Esperança, onde foi oferecido um lanche para todos os participantes. Os alunos puderam viver um dia intensamente prazeroso, com visitas ilustres, alimentos festivos
e demonstraram muita alegria por esta oportunidade.
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E

m outubro de 2019 iniciou-se as atividades da parceria entre Instituto Hortense e GOU Odontologia com o objetivo de promover
o desenvolvimento das habilidades socioemocionais nos ambientes escolares e ao mesmo tempo oferecer saúde bucal para alunos de
escolas públicas. A GOU Odontologia é uma franquia de redes odontológicas fundada em 2010. Além de oferecer tratamentos odontológicos,
com atendimento personalizado, acessível à toda população, a GOU se
preocupa com o respeito à dignidade humana e reconhece que a sua visão será alcançada somente se conseguir entender o seu cliente além das
questões odontológicas. O projeto propõe workshops e palestras pontuais,
com conteúdo atemporal e interdisciplinar, tendo como diferencial o trabalho com as Habilidades Socioemocionais, com um método pedagógico próprio do Instituto Hortense, para alunos das escolas públicas das cidades onde há
franqueados GOU. Em contrapartida a GOU Odontologia fornece toda a logística
buscando condições e espaços para vivenciar e incorporar os princípios construtivos propostos por esta parceria. Foram realizadas 38 palestras em 9 escolas de 06 cidades dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo percorrendo 2.050 km.
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R

ealizado no dia 03/12/2019, no Espaço Vip – R. dos Bem ti
vis, número 150, o evento “ParticipEI” para confraternizar e
encerrar as atividades promovidas pelo Instituto Hortense no
ano de 2019 nas escolas públicas e instituições na cidade de UberlândiaMG. Participaram, professores aplicadores E.I., diretores, pedagogos, coordenadores e equipe escolar que estiveram diretamente ligados ao projeto. O evento
foi realizado no Espaço Vip, que além de oferecer a infraestrutura, também organizou o buﬀet e a decoração. Foram expostos os trabalhos produzidos pelos participantes da 1ª Roda de Conversa e um painel construído com os trabalhos da 2ª Roda
de Conversa. Foi instalado na entrada, um backdrop (painel de fotos) com registros
das atividades realizadas durante o ano em todas as escolas do programa. Apesar da
forte chuva que caiu, houve uma grande presença dos convidados. Com o intuito
de agradecer aos presentes pela dedicação, esforço e parceria, Léo Chaves fez um
show muito descontraído, conversando e envolvendo todos, demonstrando muito
carinho e atenção. Foi um momento de celebração, comemoração, agradecimento,
descontração e aproximação entre os profissionais envolvidos com o projeto do
Instituto Hortense.
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P

romovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais e LIDE
SOLIDARIEDADE, a edição contou com um show da cantora Claudia Leitte que emocionou o público, além da presença
de celebridades, empresários, autoridades. A 17ª edição do Natal do
Bem arrecadou R$ 2 milhões, que serão revertidos a nove instituições beneficentes – as estreantes, Amigos do Bem e Amigos, além
do Instituto Pró-Queimados, Instituto Hortense, Instituto Cacau
Show, Associação Lar do Caminho, Escola de Cegos Santa Luzia,
Velho Amigo e CEAP – Centro Educacional Assistencial Profissionalizante. A iniciativa redirecionará os recursos, captados por meio de
venda de convites e leilões realizados durante a festa, para atendimento
a projetos destas instituições. Neste evento, o Instituto Hortense foi representado pelo seu presidente, Leo Chaves.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

a)
O Instituto Hortense, constituído em 15 de
maio de 2016, com sede e foro na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida
dos Municípios nº 146, 2º andar, sala 6, Bairro Tabajaras, é uma Associação Civil, de direito privado,
sem fins lucrativos, de natureza laica e ecumênica.
Rege-se pelo seu estatuto, regimento interno e legislação civil, de caráter beneficente, filantrópico,
educacional e social, com tempo de duração indeterminado, observando sempre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência.
b)
O Instituto Hortense tem como Finalidade e
Objetivos:
• Oferecer apoio e promover junto a secretaria de educação, instituições de ensino público
e privado, e sem fins lucrativos, a metodologia de
educação socioemocional que objetiva, aumentar o
rendimento intelectual e o aprendizado dos alunos,
desenvolver a postura empreendedora e a criatividade, promover o trabalho em equipe, altruísmo e
autoestima, melhorar as relações interpessoais, entre gestores, professores, alunos e famílias. Instrumentar as famílias na busca da melhoria de aprendizagem dos filhos, buscar a redução dos índices
de violência, evasão e uso de drogas nas escolas, e
inclusão social.
• Promover atividades e programas de esporte, cultura e lazer como: Atividades esportivas;
cursos e laboratórios para o desenvolvimento profissional; atividades culturais e artísticas, como a
música, a dança, o teatro e o canto; programas socioeducativos de assistência social e jurídica às famílias; atividades voltadas para cidadania ativa e a
participação comunitária;

propiciem soluções educacionais com propostas de
desenvolvimento e avaliação dos fatores socioemocionais associados ao aprendizado, capaz de indicar
práticas que podem ser desenvolvidas e aprimoradas em escolas e redes parceiras. Realizando fóruns,
seminários e palestras com o objetivo conscientizar
e buscar subsídios para a formulação de novas políticas públicas voltadas para manutenção e desenvolvimento da educação socioemocional e integral;
• Elaborar e gerir projetos, com autonomia
para, gerenciar, executar, realizar convênios, receber subvenções e doações, em todos os projetos desenvolvidos na Instituição;
• Promover eventos e trabalhos educativos
e de orientação prática para a vida cotidiana, abordando temas importantes, vivenciados no dia a dia
de crianças, adolescentes e adultos, no convívio familiar, social e escolar;
• Promover a Educação integral e complementar, contribuindo na formação e aprimoramento ético, moral e social de seres humanos, no sistema creche, educação infantil e ensino fundamental,
médio e superior. Oferecendo projetos de educação
em parceria com a iniciativa pública e privada, com
vistas a reinserção social e o resgate da cidadania,
reconstruindo vidas através da educação;
• Articular parcerias promovendo o intercâmbio entre organizações não governamentais,
poderes públicos e agências multilaterais, facilitando a convergência de iniciativas locais, nacionais e
internacionais com vistas ao desenvolvimento do
objetivo institucional do Instituto Hortense;

• Promover eventos beneficentes como: Lei• Fomentar através de estudos e pesquisas a lão, Bazar, sorteio, festas e show beneficente, isobusca de idéias e iniciativas que se propõem a cons- ladamente ou em parceria com outras Instituições
truir soluções criativas e colaborativas com gesto- filantrópicas públicas e privadas, com finalidade de
res educacionais para encontrar novos modelos de angariar recursos para desenvolver as atividades
educação que incluam inovações progressivas;
necessárias ao cumprimento dos objetivos sociais
•
Articular e fomentar políticas públicas que do Instituto Hortense.
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As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, emanadas da Lei n° 6.404/76, e considera as práticas contábeis aplicáveis às
pequenas e médias empresas (Resolução CFC 2016/NBC TG 1.000 R1), bem como as normas aplicáveis
às Entidades sem Finalidade de Lucro aprovadas pela Resolução CFC 2015/ITG 2002 (R1), e demais disposições complementares.

( a ) Aplicações Financeiras
Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados
até a data do balanço, com base no regime de competência.
( b ) Imobilizado
Os bens móveis da Entidade estão demonstrados pelo custo de aquisição.
Os bens móveis estão sendo depreciados, de acordo com a Legislação Fiscal e com base em taxas que
contemplam a vida útil econômica dos bens.
( c ) Passivos Circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes
encargos incorridos.
( d ) As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
( e ) As receitas estão apropriadas pelo regime de competência.

As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais, com rentabilidade nas
condições usuais de mercado para a modalidade, considerando o valor, o prazo e a época da aplicação.
Aplicações Financeiras
Banco do Brasil – CDB
Banco do Brasil – BB RF
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2019
857.297,09
147.049,46
1.004.346,55
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2018
937.711,70
276.270,28
1.213.981,98

As despesas com pessoal estão assim representadas:
Despesas com Pessoal

2019

Salários e Ordenados
Gratificações
Férias
13º Salário
Rescisões Contratuais
Indenizações e Aviso Prévio
INSS
FGTS
Multa Rescisória FGTS
PIS s/ Folha de Pagamento
Vale Transporte/Combustível
IRRF
Seguro de Vida
Auxilio Alimentação
Assistência Médica e Odontológica
Convênios
Honorários
Serviços de Terceiros
Autônomos
Treinamento
Confraternizações

172.647,67
950,37
28.737,10
18.787,00
22.993,82
5.773,99
66.400,00
25.800,12
0,00
2.324,91
1.995,20
0,00
(61,57)
16.874,82
455,00
44.912,96
0,00
0,00
7.932,01
350,00
160,83
417.034,23

2018
127.740,56
0,00
10.383,21
10.779,59
3.176,17
0,00
62.829,38
13.083,97
524,73
1.624,24
10.850,23
1.930,72
453,20
15.112,40
23.657,49
0,00
10.715,00
1.444,65
0,00
0,00
18.518,77
312.824,31

As despesas com utilidades e serviços estão assim representadas
Despesas com Utilidades e Serviços
Honorários Contábeis
Telefone
Energia Elétrica
Material de Limpeza
Farmácia
Lanches, Refeições e Buﬀet
Serviços Prestados por PF/PJ
Estacionamento e Conduções
Livros e Revistas
Cartório
Locação de Veículos
Locação de Equipamentos
Correios e Malotes
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2019
7.280,11
9.255,46
8.482,19
0,00
0,00
21.477,30
15.312,20
31,50
0,00
91,65
9.886,50
8.365,00
205,20
80.387,11
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2018
0,00
9.752,64
7.309,18
388,78
109,73
5.526,49
20.603,80
0,00
92,70
0,00
7.016,83
22.930,00
1.809,55
75.539,70

As despesas administrativas com educação estão assim representadas:
Despesas Administrativas
Impressos e Materiais de Escritório
Serviços Gráficos
Material de Uso e Consumo
Despesas com Combustíveis
Fretes e Carretos
Manutenção e Conservação
Despesas com Viagens e Representações
Seguros
Despesas com Informática
Bens de Pequeno Valor
Uniformes
Despesas com Realização de Eventos
Hospedagem
Conduções
Utensílios de Pequeno Valor
Brindes e Donativos
Manutenção de Equipamentos
Patentes e Marcas
Xerox e Autenticações
Material Didático e Pedagógico
Pedágio

2019
13.329,94
3.090,00
4.380,41
10.905,70
454,00
2.620,00
17.998,83
707,31
11.934,00
1.361,32
2.340,00
0,00
2.438,14
5.141,50
0,00
6.684,00
200,00
0,00
230,00
170,60
210,70
84.196,45

2018
15.434,64
0,00
0,00
0,00
7.361,16
0,00
30.226,92
275,28
8.649,79
429,00
0,00
261.492,70
7.837,23
247,30
149,99
1.857,40
110,00
596,00
0,00
240.384,50
0,00
575.051,91

O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social, representado pelos Superávits Financeiros Acumulados, acrescido de Ajustes de Exercícios Anteriores, e deduzido do Déficit do Exercício.

Em 31 de dezembro de 2019 até a data de conclusão da auditoria (05 de março de 2020), não ocorreram
quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

De acordo com as informações do Advogado da entidade, não existe em 31 de dezembro de 2019, obrigação presente (legal ou não formalizada), como resultado de evento passado, que poderia resultar em uma
saída de recursos para liquidar uma obrigação.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos Srs. Diretores do
INSTITUTO HORTENSE
Uberlândia - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO HORTENSE, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.019, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio liquido, do valor adicionado 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 apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
INSTITUTO HORTENSE em 31 de dezembro de 2.019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma
deconclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório
de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito.

43

Relatório Instituto Hortense 2019.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis.
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao
longo de auditoria. Além disso:
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
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- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não como o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2.018, que estão sendo apresentadas
para efeitos comparativos, foram por nós auditadas, cujo parecer sem ressalvas foi emitido
em 05 de abril de 2.019.
Uberlândia(MG), 05 de março de 2.020
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Nossos Apoiadores

Nossos Parceiros
Agradecemos muito a estas empresas que participam ativamente,
apoiando os diversos projetos do Instituto Hortense. Empresas que
já fazem parte do nosso DNA.
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Apoie
O Instituto
Hortense

Faça, você também, parte desse trabalho. Você,
como voluntário ou apoiador, pode fazer a
diferença no futuro do nosso país, através da
educação das nossas crianças e adolescentes.
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