


Esse pequeno documento demonstra de forma resumida as atividades
desempenhadas pelo Centro de Treinamento Monte Horebe no ano de 2013. Primeiramente,
todo o louvor seja dado a Deus pela sua imensa misericórdia e graça. Ele que chamou e
inspirou pessoas e por sua soberania manteve essa obra desde 1984 em “pé”.

Expressamos aqui a gratidão a todos os colaboradores que dedicaram seus talentos
para o alcance dos resultados obtidos, assim como, estendemos o reconhecimento a todos aqueles
que acreditam nesta obra, que investiram e investem tempo e recursos financeiros para auxiliar
na manutenção dos programas e projetos. Reconhecemos a importância dos parceiros
desenvolvidos ao longo dos anos, sem os quais, o trabalho se tornaria extremamente árduo. A
nossa consideração seja recebida também por todos os beneficiários dos programas, para vocês
dirigimos nossas ações, com a finalidade de que a sua atuação cooperativa transforme para o
bem a sociedade em que vivemos.

Abel Furquim João Pinto de França

Administração/2013

CRA/PR 26.493 CRA/PR 24.831



ESCOLA Ed. Infantil e 
Ensino Fundamental

CDC. Caçador

Chácara

Escolinha de Futebol

Escola de Informática

Clínica

Gráfica



Propósito do Projeto: 
Suprir demanda interna de produção gráfica.

Produção de material interno (agendas e folhas de fichário);
Realização de pequenos trabalhos para a comunidade.
Geração de 02 oportunidades de trabalho;



RECEITA 6.853,80
DESPESAS 15.671,55
SALDO -8.817,75

87%

0%

13% Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



Propósito do Projeto: 
Levar serviços de alto nível de qualidade para a comunidade, a preços acessíveis, gerar
recursos para a instituição e oportunidades de trabalho na comunidade.

6.425 atendimentos;
Serviços nas áreas de:
Odontologia, Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia;
04 Empregos Diretos e 10 indiretos.



RECEITA 237.089,42
DESPESAS 117.458,62
SALDO 119.630,80

73%

25%
2% Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



Propósito do Projeto: 
Dar igualdade de direitos, garantir acessibilidade para pessoas das diversas classes sociais
ao "mundo digital" e propor reflexões sobre direitos e deveres dos cidadãos.

Capacitação de 60 Pessoas;
Oportunidade de renda para 
02 instrutores.



RECEITA 4.750,40
DESPESAS 3.299,10
SALDO 1.451,20

100%

0%0%
Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



Propósito do Projeto: Propiciar acesso ao esporte e ao lazer, em um ambiente favorável
para o desenvolvimento de amizades saudáveis. Contribuir na formação de princípios e
valores que formam verdadeiros cidadãos e ser um instrumento auxiliador na prevenção as
drogas e a criminalidade.

80 alunos; 
Atividade esportiva regular;
Palestras sobre cidadania;
Exposição bíblica/ transmissão de princípios e valores.

Serviços 100% Gratuitos



RECEITA 10.800,00
DESPESAS 10.800,00
SALDO 0,00

0%

100%

Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



Propósito do Projeto: 
Produzir alimentos (carne, leite e verduras) e ser um espaço de referência para agricultores
da região.

Recuperação de Cercas;
Início de produção de galinhas de postura;
Ampliação do Pomar;
Plantio de Milho e Feijão para autoconsumo;
Geração de 02 oportunidades de trabalho;
Produção de hortaliças, leite e carne para a instituição.



RECEITA 5.076,90
DESPESAS 52.249,16
SALDO -47.172,26

94%

6% 0%
Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



Propósito do Projeto: 
Oferecer serviços essenciais na área de educação, saúde e defesa de direitos.

Atendimento para 40 famílias:
Odontológico e médico,
Reforço escolar, atividades recreativas e 
distribuição de donativos.

Serviços 100% Gratuitos



RECEITA 31.156,86
DESPESAS 30.062,31
SALDO 1.094,55

0% 0%

100%

Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



Propósito do Projeto: 
Contribuir na formação de uma geração academicamente competente por meio de
princípios cristãos, com olhar comunitário e capazes de propor e criar mecanismos que
impactem na transformação local através do exercício da cidadania.

345 alunos atendidos;
Geração de 52 oportunidades de trabalho;
97 Bolsas de Estudo Concedidas; 
35 Bolsas 100%;
62 Bolsas 50%;
Índice de Reprovações Próximos de Zero;
Geração de Trabalho Indireto (Transporte Escolar e Produção de Uniformes).

Aumento de 23,66% no número de alunos 

28,12% dos alunos são bolsistas

R$ 271.244,76 Total de Gratuidade



RECEITA 1.034.659,05
DESPESAS 1.040.518,54
SALDO -5.859,49

67%

16%

17% Recursos Gerados a vista

Recursos Gerados a prazo

Doações



• Criação e Implementação de Plano de Cargos e Salários (simplificado);
• Reformas gerais e pintura dos prédios;
• Realização de pesquisa de clima organizacional;
• Estabelecimento de calendário de reuniões com equipe de liderança (15) e com todos os 

colaboradores(semestral);
• Elaboração e monitoramento de planejamento orçamentário;
• Elaboração de Planejamentos anuais;

• Realização de campanha de arrecadação de bicicletas (Equipe Caçador);
• Manutenção das parcerias existentes;
• Integração ao Movimento Nacional Pela Cidadania e Solidariedade;
• Envio de solicitação de certificação (CEBAS);
• Atuação nos conselhos: Direito da Criança e Adolescente, Ação Social e das Cidades;
• Estruturação de uma comissão para tratar de normas e regulamentações de alunos

bolsistas. (resolução também de casos omissos as regras);
• Revisão dos critérios para concessão de bolsa;



• Reforma do parque;
• Aquisição de mobiliário para secretaria;
• Reforma na cozinha;
• Instalação de toldo (Frente da Escola);
• Aquisição de livros/ literatura;
• Investimento em treinamento;

• Aquisição de materiais emborrachados para educação infantil;
• Instalação do cabeamento e troca das bancadas (informática);
• Aquisição de nova recepção da clínica;
• Compra de equipamentos para a clínica odontológica (Caçador);
• Confecção de armários para cozinha (Caçador);
• Confecção de prateleiras para biblioteca (Caçador);
• Instalação do sistema de gás (Caçador);
• Chegada de carteiras e armários para a escola (Caçador);
• Visitação de alunos bolsistas.



• Elaboração do projeto e implantação do sistema de prevenção a incêndio (Caçador); 
• Treinamento da futura professora na comunidade do Caçador;
• Instalação de câmeras de segurança (Sede);
• Instalação de iluminação externa;
• Melhoramentos internos (troca de iluminação em algumas salas e corredores, colocação 

de decoração corredor parte inferior do prédio/escola);
• Turnover (Rotatividade de funcionários) de 9%;

• Elaboração de Campanha de Captação de Recursos no Brasil (Escola do Caçador).



Permuta dos Terrenos, Ampliando a Estrutura da Sede em 1800 m²



RECEITA 1.468.211,40
DESPESAS 1.435.312,75
SALDO 32.898,65



RECEITA 1.468.211,40
DESPESAS 1.435.312,75
SALDO 32.898,65



R. Benedito Vieira Guimarães, 2500, Butieirinho, 
Itaperuçu/PR - Brasil

CEP 83560-000
(41) 36031175

www.montehorebe.org
contato@montehorebe.org


