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Carta do
Presidente
Vivemos um tempo nunca visto na história da

Diante dessa dura e preocupante situação, o Insti-

humanidade! Estamos passando por um momen-

tuto Hortense, se mobilizou nessa honrosa tarefa

to no qual todas as nossas relações sociais foram

de assumiu a responsabilidade de alguma forma

afetadas, trazendo com isso prejuízos imensurá-

poder ajudar as famílias dos alunos atendidos em

veis, não somente de ordem econômica, mas que

nossas escolas e ONGs. Nesse momento, não mais

englobam todas as relações típicas da convivên-

um trabalho pedagógico com foco nas habilida-

cia humana.

des socioemocionais, mas, um trabalho social
para levar alimentos até as casas de alunos assis-

Toda essa situação resultante da pandemia,

tidos pelo Instituto Hortense.

ocasionada pela disseminação do Coronavírus
trará consequências imensuráveis, e uma das

Cada vez mais sentimos felizes com os resultados

áreas que sofrerá efeitos negativos em decorrên-

atingidos pelo Instituto Hortense, a final o Institu-

cia desta pandemia é a Educação.

to tem em sua essência a afetividade, o abraço, o
acolher, a escuta e a presença ativa.

São aproximadamente 154 milhões de crianças,
segundo dados veiculados no dia 23 de março de

Continuar de mãos dadas, garantindo um futuro

2020, em vários sites na rede mundial de compu-

melhor para a sociedade brasileira, este é o nosso

tadores. Estima-se que, no Brasil, o número de

propósito.

alunos sem aulas, por conta da pandemia, gire em
torno de 48,4 milhões de alunos, considerando

Portanto, sempre estaremos dispostos e com

que este é o quantitativo de alunos registrado no

muito otimismo na caminhada da iniciativa de

censo escolar de 2018.

continuarmos a crescer e oferecer sempre o
melhor para nossas crianças. Você também faz

Vivemos em uma Era tecnológica, onde nossos

parte dessa história. Venha com a gente plantar

alunos nasceram manuseando um celular, contu-

essa semente!

do, a realidade é assimétrica em relação aos
professores, pois muitos deles não cresceram
neste contexto e tiveram que se adaptar de forma
brusca e rápida a muitas situações, diante das
condições de isolamento social.

Leo Chaves
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Quem somos
Em 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 jovens aprendam 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

Visão

Proporcionar melhoria na
relação interpessoal, utilizando
as habilidades socioemocionais.

Ser o agente multiplicador das
habilidades socioemocionais,
por um mundo melhor.

Valores
Ética:
Orientar nossas ações e decisões em benefício da melhoria da qualidade
de vida e o cuidado com as pessoas.
Responsabilidade:
Entender que cada um de nós fazemos o que precisa ser feito.
Compromisso:
Comprometer-se a alcançar os objetivos de maneira amorosa e transparente.
Colaboração:
Acreditar na força da participação, por isso promovemos o trabalho coletivo e a valorização da diversidade.
Empatia:
Promover um olhar sobre se colocar no lugar do outro sem fazer pré-julgamentos.
Respeito:
Ter um olhar positivo sobre as escolhas, o pensar e o agir do outro.
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Diretoria
Diretor Presidente: Leonardo Chaves Zapala Pimentel
Diretor Vice-Presidente: Gilmar Goudard
Diretor Financeiro: Leandro Cecilio
Diretora Pedagógica: Elaine Cristina Resende
Diretora de Marketing: Jumara Henrique da Silva
1ª Secretária: Juliana Chiavassa
1º Tesoureiro: Gustavo Castro
Conselheiros Fiscais: Thiago Soares Fonseca, Dayton Gomes
Fernandes e Flávio Batista Peixoto
Supervisora Pedagógica: Angélica Goulart
Coordenadora Pedagógica: Luciane Finotti
Coordenadora Pedagógica: Divina Alves
Diretora Executiva: Eliana Maria de Castro
Gerente Administativo: Adriana Gonçalves Rocha da Silva
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Atividades
Em fevereiro de 2020, a equipe do Instituto

voluntários, se entregaram incansavelmente

Hortense começava a implementar todo o

à missão de receber, organizar kits e distri-

seu planejamento de ações a serem realiza-

buir todo o material recebido.

das para as crianças das escolas e ONGs atendidas pautadas na Educação Socioemocional.

O Instituto Hortense fez chegar as cestas
básicas, kits de Higiene pessoal e de limpeza,

No entanto, nos vimos em meio a pandemia

máscaras, álcool em gel, à 13 escolas rurais

que afetou o mundo todo, impondo o isola-

municipais, 5 escolas municipais urbanas de

mento social, fechando as escolas, nos

periferia da cidade de Uberlândia como

distanciando das crianças e nos impedindo

também para famílias carentes atendidas por

de continuar com nossa proposta. Mas, o

algumas ONGs parceiras do Instituto Horten-

instituto Hortense não fechou seus olhos

se. E não foi somente as famílias carentes de

para os novos anseios da sociedade advindos

Uberlândia que foram assistidas pela Ação

do cenário obscuro imposto pela pandemia.

Social do Instituto Hortense, as famílias da
cidade de Frutal, Divinópolis, Sorriso -MT,

Percebemos então, que o Instituto Hortense

Canarana-MT, também receberam doações.

deveria continuar a assistir as crianças, só
que agora deveria ser naquilo que elas mais

Contamos com a honrosa parceria desta

necessitavam naquele momento, que era ter

nobre ação na distribuição das doações: Casa

o que alimentar em casa.

da Criança e Adolescente Cristina Cavanis
36º Batalhão, Polícia Militar, Polícia Civil.

O Instituto Hortense para isso realizou uma
Live assistencial pelo presidente da Institui-

Paralelamente a distribuição de alimento, a

ção, Leo Chaves, no dia 26/04. E essa boa

equipe pedagógica do Instituto Hortense,

ação se multiplicou, trazendo um pouco de

criou um momento de contação de histórias

esperança para os mais necessitados e fez

disponibilizadas nas redes sociais do I.H.

chegar o alimento à mesa de muitas famílias

direcionadas para as crianças da Educação

carentes que já se encontravam em situação

Infantil e do Ensino Fundamental 1, relacio-

de vulnerabilidade social, agravada agora

nadas

pela pandemia se mobilizou nessa honrosa

contadas pela educadora infantil Patrícia

tarefa. A equipe do Instituto Hortense e

Franco.

as

Habilidades

socioemocionais,
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Resultado da Ação Solidária
do Instituto Hortense em 2020
Ação assistencial realizada pelo I.H. na pandemia

2020

Alimentos arrecadados

78t

Máscaras

70.000

Leite

14.000 LT

Kits de higiene e limpeza

7.000

Álcool em gel (bolso)

15.000

Famílias atendidas

5.000

Pessoas impactadas

30.000
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Instituições atentendidas
Relato 1 - E. M. Freitas Azevedo:
Olhando ao nosso redor percebemos inúmeras possibilidades de sermos
úteis ao nosso próximo. Isto foi o que o Instituto Hortense fez neste ano
de 2020; Há tantos que necessitavam de uma palavra amiga, um sorriso,
um aperto de mão, um acolhimento diferente, uma cesta básica... esta
parceria fez a grande diferença na comunidade Morada Nova, em
momentos em que uma mínima atitude pode ser essencial para devolver
a alguém a coragem e a força para continuar na caminhada da vida e
vencer grandes obstáculos.

Lara Cristina Lara
Diretora Escolar
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Instituições atentendidas
Relato 2 - E. M. Domingas Camin:
Venho aqui relatar o prazer de conhecer e participar do projeto Instituto
Hortense que tanto impactou na comunidade escolar Domingas Camin.
Desde o início da pandemia causada pelo COVID19 a humanidade tem
padecido além do aspecto da saúde, mas também diante dos impactos
sociais e econômicos.
E não distante disto, a comunidade escolar Domingas Camin passou por
momentos bem angustiantes, e me recordo bem, quando um dia, uma
mãe me ligou, perguntando se eu não conhecia ninguém que poderia
ofertar emprego para família dela, e que somente uma pessoa trabalhando não estava sendo suficiente. Na mesma semana, entregamos cinco
transferências de famílias que estavam passando muita dificuldade e que
resolveram voltar para cidade natal. Recordo me bem que naquela noite,
orei, pedindo a Deus pelas famílias que fossem amparadas e que nenhuma de nossas crianças padecesse de fome.
Até parece cena de conto de fadas, mas de fato não é. Pois na semana
seguinte recebi a informação de que o Instituto hortense e seus parceiros
iriam doar cestas para famílias em vulnerabilidade social. Eu e a Liliane
ficamos emocionadas pelo telefone e gratas pela oportunidade de fazer a
diferença na vida destes pequenos através de atitudes de tamanha sensibilidade quanto à do Instituto Hortense.
E ainda seguindo os mesmos princípios, aproveito esta oportunidade
para rogar a Deus por vocês, como numa prece, peço que continue abençoando a intuição Divina no coração de vocês, pelas mãos generosas que
trabalham por um coração mais empático, com essências celestiais de
gratidão em cada passo do Instituto Hortense, seus parceiros e seus colaboradores.
GRATIDÃO,
Andréia Heloisa Arantes
Diretora Escolar
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Canais de Divulgação

www.institutohortense.org.br

@instituto.hortense
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Demonstrativos Financeiros
2071 INSTITUTO HORTENSE
CNPJ: 25.214.914/0001-86

17/02/2021 15:55 Pág:0001
Período: 31/12/2020

Balanço Patrimonial
Valores expressos em Reais (R$)
ATIVO

899.152,47

PASSIVO

899.152,47

CIRCULANTE

715.811,67

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

715.811,67

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

130,64

15.780,50

BENS NUMERÁRIOS

21,09

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

105,80

CAIXA

21,09

PIS S/FOLHA A RECOLHER

105,80

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO DO BRASIL CDB/RDB
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMÁTICO

715.790,58
713.558,00
2.232,58

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER

24,84

ISS RETIDO A RECOLHER

24,84

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

15.649,86
10.555,30

NÃO CIRCULANTE

183.340,80

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

IMOBILIZADO

183.340,80

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

IMÓVEIS

135.000,00

RPA A PAGAR

120,00

IMOVÉIS

135.000,00

IRRF SOBRE TRAB ASSAL A RECOLHER

396,30

BENS EM OPERAÇÃO

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

5.094,56

3.366,34

INSS A RECOLHER

3.060,64

EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

12.660,88

FGTS A RECOLHER

2.033,92

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

39.544,95

PATRIMÔNIO SOCIAL

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

20.873,37

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.666,19

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.666,19

APARELHOS TELEFÔNICOS

ELETRODOMÉSTICOS
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA
(-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS
(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

78.208,92

10.039,00

1.763,38
(29.868,12)
(632,17)
(4.564,26)
(14.461,84)

(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS

(7.109,34)

(-) DEPREC. IMÓVEIS

(2.395,16)

(-) DEPREC. ELETRODOMÉSTICOS

(705,35)

883.371,97

DOAÇÃO

135.000,00

DOAÇÃO DE BENS

135.000,00

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

746.705,78

SUPERÁVITS ACUMULADOS

1.248.093,12

DEFICITS ACUMULADOS

(501.387,34)
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17/02/2021 16:00 Pág:0001
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS

(291.622,98)

DE VENDAS

(220,50)

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

(220,50)
(220,50)

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL

(658.781,72)
(290.337,03)

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

(24.087,86)

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

(24.087,86)

OCUPAÇÃO

(16.592,20)

OCUPAÇÃO

(16.592,20)

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(11.658,48)

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(11.658,48)

UTILIDADES E SERVIÇOS

(15.350,93)

UTILIDADES E SERVIÇOS

(15.350,93)

DESPESAS COM VEÍCULOS

(3.387,41)

DESPESAS COM VEÍCULOS

(3.387,41)

DESPESAS GERAIS

(297.367,81)

DESPESAS GERAIS

(297.367,81)

COM VEÍCULOS

(2.973,14)

DESPESAS GERAIS

(2.973,14)

DESPESAS FINANCEIRAS

(293,45)

DESPESAS GERAIS

(293,45)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(1.652,16)

CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS

(1.652,16)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

372.297,99

RECEITAS FINANCEIRAS

372.297,99

RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS

18.626,63
353.671,36

(=) PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO

(291.622,98)

RESULTADO ANTES DA CS E IR

(291.622,98)

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(291.622,98)
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Relatório de Auditoria Independente

A o Cons elho de A dminis tração, A cionis tas e Demais P artes interes s adas
Ins tituto Hortens e
Uberlândia – MG
Introdução
F omos contratados pelo Ins tituto Hortens e com o objetivo de aplicar procedimentos
de auditoria s obre os demons trativos contábeis e financeiros do Ins tituto, a s aber:
Demons trativo do R es ultado do E xercício (DR E ), B alanço P atrimonial,
Demons tração das Mutações do P atrimônio Líquido (DMP L) e Demons tração do
F luxo de Caixa (DF C), relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2020.
R es pons abilidades da adminis tração do Ins tituto Hortens e
A adminis tração do Ins tituto é res pons ável pela elaboração e apres entação de
forma adequada as melhores práticas contábeis para divulgação das Informações e
Demons trativos contábeis e financeiros cons tantes no R elatório Anual 2020.
R es pons abilidades dos auditores independentes
Nos s a res pons abilidade é expres s ar conclus ão s obre as Informações e
Demons trativos contábeis e financeiros divulgados no R elatório Anual 2020 com
as s eguração razoável de que es tas es tão livres de dis torção relevante,
independentemente s e caus ada por fraude ou erro. As s eguração razoável
apres enta um alto nível de s egurança, mas não garante que tal auditoria, mes mo
realizada de acordo com as normas bras ileiras e internacionais ainda pos s a
detectar eventuais dis torções relevantes exis tentes . As dis torções podem s er
decorrentes de fraude ou erro e s ão cons ideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto pos s am influenciar, dentro de uma pers pectiva
razoável, as decis ões econômicas dos us uários tomadas com bas e nas referidas
demons trações contábeis .
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bras ileiras e
internacionais , exercemos julgamento profis s ional e mantemos ceticis mo
profis s ional ao longo de todo o trabalho. Além dis s o:
(a)Avaliamos a es trutura e o conteúdo dos demons trativos contábeis juntamente
com as res pectivas trans ações e eventos de maneira compatível com o objetivo da
apres entação.
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(b)Identificamos e avaliamos os ris cos de dis torção relevante nas demons trações
contábeis , independente s e caus adas por fraude ou erro, planejamos e executamos
os procedimentos de auditoria em res pos ta a tais ris cos , bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e s uficiente para fundamentar a pres ente opinião.
O ris co de não detecção de dis torção relevante res ultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos , conluio, fals ificação, omis s ão ou repres entações falas intencionais .
(c)Obtivemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria que
permitiram que fos s em planejados os procedimentos apropriados às circuns tâncias ,
mas não com o objetivo de expres s armos opinião s obre a eficácia dos controles
internos do Ins tituto.
(d)Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
es timativas contábeis das res pectivas divulgações realizadas pela adminis tração.
(e)Concluímos s obre a adequação do us o, pela adminis tração, da bas e contábil de
continuidade operacional e, com bas e nas evidências de auditoria obtidas , s e exis te
uma incerteza s ignificativa em relação à capacidade de continuidade operacional.
Com bas e nos procedimentos realizados , des critos nes te relatório, nada chegou ao
nos s o conhecimento que nos leve a acreditar que as informações cons tantes nos
demons trativos contábeis e financeiros do Ins tituto Hortens e pos s uem vícios ou não
atendam as práticas , normas e procedimentos contábeis e que tais demons trativos
expres s am adequadamente a pos ição patrimonial e financeira em 31 de dezembro
de 2020.

Uberlândia, 30 de março de 2021 .

Afons o H. B . Azzola
Contador CR C/MG 1 1 901 0-O

18

Relatório Instituto Hortense . 2020

Nossos Apoiadores

Nossos Parceiros
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