Relatório de atividades

PEAL 2019

Revista PEAL_2020.indd 1

04/06/2020 11:28:58

FA
MÍ
LIA!
O dicionário nos diz:
família é um ‘grupo de
pessoas que vivem juntas’
(HOUAISS, 2015, p.442).
Pelas andanças da vida,
ouvimos: “Naquele local
somos como uma família”;
“Minha família é ‘tudo’!”; “Se
a minha família está bem,
então, eu também estou!”.
Ou, de outras
maneiras: “Estou brigado
com a minha família, há
tempo não nos falamos!”;
“Família? Nem quero
saber!”; “Nunca tive uma
família!”.
São apenas exemplos.
O assunto, sem dúvida, é
bastante amplo e pode gerar
muitas conversas. Quando
espiamos a maneira de como
outros povos dizem a palavra
‘família’ encontraremos
muitos com palavras
parecidas, algumas ‘iguais’
para se referirem a esse
grupo que ‘vive junto’.

VIVER JUNTO
Nos dias atuais (2020), muitos anseiam por viverem
junto de/com alguém. Outros, não veem a hora de não
viverem mais tão junto. Pais e mães voltaram a viver
intensamente no mesmo ambiente, junto de/com seus filhos
(na realidade imposta pela pandemia). Opas e Omas não
podem mais viver junto de seus filhos e netos (pelo menos
por enquanto...). Em outras famílias, não se quer mais viver
junto. Não se aguenta o peso de tantas responsabilidades:
emocionais, financeiras, de cuidado e de carinho.
Diante de tantas realidades, nas quais você se encaixa
- talvez de outras maneiras daquelas aqui mencionadas vale lembrar:
Família é uma ideia de Deus.
Sim! O Deus da Bíblia, no qual nós cremos, é o
inventor da família.
Já nas primeiras páginas do livro de Gênesis (cap. 3)
encontramos o registro dessa fantástica invenção. O homem
deixa o seu pai e a sua mãe (a sua família de origem) e se
une a uma mulher. Juntos, eles formam um novo grupo,
uma nova família.
Parece tão simples. Interessante, muito interessante!
Esse jeito divino de pensar a família perdura até hoje:
pessoas são formadas, nascem, chegam ao mundo por um
homem e por uma mulher. Não há outra alternativa. Mesmo
que se queira dizer de outro jeito, viver de outro jeito, fazer
de outro jeito, é só dessa raiz que uma família pode surgir.
Essa é a ideia original, o desenho perfeito, a mais linda obra
de arte do nosso Criador!
Nas nossas unidades PEAL, trabalhamos sob essa
identidade. Fomos feitos à imagem e semelhança do nosso
Criador. Ele nos colocou em uma família. A partir disso,
desejamos que as nossas crianças percebam a ‘linha mestre’
que formula a nossa existência. Sem dúvida alguma, isso
envolve a família. A sua família. A minha família.
Somos chamados a vivermos juntos. Dessa união
surgem demandas. Já experimentamos aproximações,
cura de relacionamentos, afastamentos momentâneos.
Já experimentamos choro, dor, abandono, abuso. Cada
criança chega a nós com um histórico individual. Chegam
carregando uma marquinha da sua família!
Juntos, em cada período, formamos outra família, a
família PEAL. A nossa intenção é ser complemento, é viver
junto! Dessa convivência resulta muita gratidão. Gratidão
por todo o cuidado e direcionamento de Deus. Gratidão pela
Sua fidelidade! Gratidão pelas famílias que se unem a nós!
Gratidão!
De longe ou de perto, juntos!
Você também quer fazer parte? Seja muito bemvindo!
Deus abençoe as nossas famílias!
Brigitte Klemz Jung
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QUEM SOMOS
A PEAL - Associação dos Programas
Educacionais e Assistenciais - busca oferecer
um espaço seguro e saudável para a realização
de diversas atividades no contra turno escolar.
Isso se faz necessário devido ao atual arranjo
familiar, no qual, em sua maioria, ambos os pais
trabalham para garantia de sustento. É desta
realidade que surge a busca por um espaço de

acolhida para seus filhos.
Diante disso, a instituição acolhe gratuitamente - crianças, primeiramente com o
objetivo de protegê-las dos perigos das ruas e
vulnerabilidades sociais e, em segundo lugar, na
PEAL, são oferecidas atividades dirigidas a todos
os âmbitos do desenvolvimento infantil, gerando
um preparo mais sólido e adequado para a vida.

Fonte: Acervo PEAL Concórdia

Missão:
Oferecer um espaço
de atividades
alternativas
no contraturno
escolar que
auxiliem no
desenvolvimento
de crianças e de adolescentes.

Lema:
Visão:

Com base nas Sagradas
Escrituras, desenvolver, na
criança e no adolescente, valores
benéficos para suas vidas,
bem como para suas famílias e
sociedade.

“Ensina a criança no
caminho em que
deve andar, e
ainda quando
for velha, não
se desviará dele.”
(Provérbios 22.6)
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PROJETO INSTITUCIONAL:

ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL
ASSISTENCIAL

A PEAL surgiu a partir da busca de proteção à criança
quando esta permanece sozinha/desassistida - ou sob algum
risco social - no período em que está fora da escola e os pais/
responsáveis, trabalhando. Diante disso, as demandas:
a) De proteção da criança em si.
b) Dos pais e responsáveis terem uma referência de família
e apoio além das portas internas da PEAL – Acompanhamento
social, acompanhamento pastoral (este é feito pela visita do
missionário local, que investe na restauração e fortalecimento dos
relacionamentos familiares. E também, esporadicamente, conta
histórias, promove programações especiais na instituição e
dialoga com as crianças).
O Estatuto contempla a assistência social a partir do
Artigo 4º, o qual preconiza que dentro das possibilidades
econômico financeiras, a PEAL tem por objetivo a proteção
à família, à infância e à adolescência; o amparo às crianças
e aos adolescentes; o atendimento e assessoramento aos
beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
sua defesa e garantia de seus direitos.

EDUCACIONAL
Após a criança estar protegida num ambiente seguro, visamos desenvolver atividades para o seu
desenvolvimento integral.
Através do PPP – Projeto Político Pedagógico – documento desenvolvido por uma equipe multidisciplinar,
descrevemos a proposta educacional da instituição.
Ao longo deste relatório elucidaremos o embasamento teórico que sustenta as práticas da PEAL. Além
disso, apresentaremos como a teoria descrita no documento (PPP) é aplicada a prática diária, em contextos reais
de vivência e convivência.
Fonte: Acervo PEAL
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A IMPORTÂNCIA DO PPP

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA PEAL
INTRODUÇÃO À PARTE EDUCACIONAL
ESPIRITUAL

PEDAGÓGICO

ABC

ATIVIDADE
ALTERNATIVAS

BASES METODOLÓGICAS

PESQUISAR

RACIOCINAR

METODOLOGIA

RELACIONAR

REGISTRAR

OBJETIVO

EMPODERAR

POSSIBILITAR

MENTOREAMENTO
No Projeto Político Pedagógico está descrita a história,
raízes da PEAL, princípios que norteiam as atividades
desenvolvidas na instituição, perfil dos profissionais que
lá atuam, aspectos legais, regulamento e normas de
funcionamento que servem de referência para o trabalho das
instituições.
Também são definidos objetivos que se buscam
alcançar, metas que se querem cumprir e sonhos que se
desejam realizar. Assim, é possível planejar, executar e avaliar
todas as ações realizadas dentro da instituição. Tendo como
base a Bíblia e seus ensinamentos.
Buscando informações na história, verificamos que
August Hermann Francke (1663-1727) iniciou um trabalho
na Alemanha e suas teorias sustentam a linha mestra das
atividades da PEAL. Ele auxiliava crianças que viviam nas ruas,
primeiramente alimentando-as e depois ensinando-as a ler e
escrever usando a Bíblia, entre outros livros, e proporcionando
atividades nas quais as crianças descobriam seus dons e
talentos para servir ao próximo. Francke era professor e pastor
pietista. (O Pietismo foi um movimento de avivamento dentro
do protestantismo).

De modo semelhante, o trabalho da PEAL foi dividido
em um tripé no qual estão pautadas as atividades: Espiritual
– devocional – leitura da Bíblia e do livro Surpresas para hoje;
Pedagógico – tarefas escolares e Atividades alternativas –
música, teatro, dança, culinária, horta, esportes, dentre outras.
A metodologia utilizada é o mentoreamento com o
objetivo de empoderar/possibilitar a ajuda que um pode dar
ao outro. Por isso, utilizamos o modelo hebraico: RelacionalExperimental e Treinamento “mão na massa”. Assim, temos
quatro pilares indispensáveis ao pensarmos em nossas
pretensões metodológicas que são: pesquisar, raciocinar,
relacionar e registrar.
Para realizar as atividades com as crianças, os
educadores da PEAL têm a missão de: motivar, possibilitar,
cobrar e empoderar.
Partindo deste documento, todas as unidades (as
que já existem, bem como as futuras) poderão encontrar
amparo para suas atividades. Os ideais pietistas, seguidos
da ancoragem do ‘tripé’ (espiritual, pedagógico, atividades
alternativas) e da mentoria, perfazem a espinha dorsal de
nossas pretensões. Isso é PEAL!
5
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PEAL

Fonte: Acervo PEAL Pomerode

A Educação é uma das bases para a construção
de uma cultura. Esta visão histórica provém da Reforma
Protestante1, da qual Martin Lutero foi protagonista2.
Na visão dele, o processo de aprendizagem deveria
acontecer para melhorar o mundo e para que os
indivíduos se desenvolvessem como ‘pessoa’.
Uma dessas contribuições ocorreu em Halle,
na Alemanha, onde as universidades passaram por
grandes mudanças. Isso foi fruto da influência de
alguns pietistas. O Pietismo foi um movimento de
avivamento dentro do protestantismo - séculos XVIII e
XIX - que levou a proposta de Lutero a cabo, criando
um sistema de instituições pedagógicas e sociais (SELL,
2016; WESTPHAL, 2013). Um dos pietistas que merece
destaque é August Hermann Francke (1663-1727).
Suas teorias sustentam a linha mestra das atividades
desenvolvidas na PEAL.
O currículo de Francke acentuava o religioso, o
útil, o real. Todas as ciências tinham como foco honrar
a Deus e amar o próximo. Para isso, a Bíblia era o livro
base utilizado para todo o ensino. Diariamente, faziase a leitura da Bíblia - que trazia orientações para vida
- acompanhada de orações.
Francke - teólogo e professor - acreditava que o
conhecimento bíblico deveria se tornar algo prático,

buscando o bem do próximo. Sua filosofia educacional
era empírica e prática. Tinha um olhar voltado para a
causa social. Muitas crianças carentes vinham pedirlhe pão. Esse contato pessoal com a realidade o levou
a fazer sérios questionamentos sobre o seu papel
na sociedade, bem como o desafiou a contribuir da
melhor forma para promover algo que proporcionasse
melhora na qualidade de vida e nas condições de
aprendizagem das crianças. A partir disso, tomou
como propósito fazer algo de ‘concreto’ pelas crianças.
Baseados nesses princípios do movimento
Pietista, os profissionais que atuam na PEAL têm
desenvolvido diferentes atividades com as crianças.
Estas atividades visam contribuir nos vários espectros
da formação humana - seja no contexto espiritual,
biológico, histórico, psíquico ou social - levando em
consideração as necessidades que as crianças têm de:
Deus, sentido, segurança, aceitação, amor, elogios,
disciplina (DRESCHER, 2013).
O quadro apresentado a seguir mostra um
resumo das ideias de Francke em paralelo com as
propostas de atividades diárias da PEAL. Todas as
atividades são pautadas em um tripé, qual seja:
espiritual, pedagógico e de atividades alternativas.

A Reforma é um evento da história mundial, que talvez tenha marcado a história do Cristianismo mais do que qualquer outro acontecimento da história eclesiástica. [...]
Lutero redescobriu o evangelho da redenção somente pela fé, somente por meio de Cristo e somente através da fé. Ele modificou a igreja por meio de sua crítica a suas
hierarquias engessadas ou ainda à incapacitação (Entmündigung) dos fiéis. Incontáveis cristãos seguiram essas percepções (DIETZ, 2013, p. 16).
2
DIETZ, Thorsten. Formação teológica como libertação da espiritualidade. O caminho de Lutero à teologia da Reforma. In: SCHWAMBACH, Claus (Org.). Reforma e
Educação. Anais do 1º Simpósio Internacional de Lutero. Igreja sempre em reforma – 2017:500 anos da Reforma. São Bento do Sul/SC: União Cristã, 2013. p. 15-36.
1
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SÍNTESE DA ATUAÇÃO DE FRANCKE E DA PEAL
ESPIRITUAL

PEDAGÓGICO

A BC

ATIVIDADE
ALTERNATIVAS

August
Hermann
Francke

Leitura (diária) e
conhecimento da Bíblia libertação espiritual .

Ensino da leitura
(mais tarde formação de
uma escola).

Aplicar os ensinamentos da
Bíblia no dia a dia buscando o
bem do próximo.

PEAL

Leitura e socialização diária
da Bíblia e do livro Surpresas
para Hoje -referencial de ser
humano e de mundo.
Grupo de apoio Kids prevenção.

Realização das
tarefas escolares.
Atividades de apoio:
leitura e escrita.

Desenvolvimento de diferentes
dons e talentos através de:
Brincadeiras; Jogos; Culinária;
Musicalização; Artesanato;
Atividades manuais; Teatro;
Horta...

METODOLOGIAS
Segundo
Elmore
(2015,
p.19), “o mentoreamento é uma
experiência relacional, em que
uma pessoa, confere capacitação
e autonomia a outra, mediante
o compartilhamento de seus
conhecimentos e recursos”. Para a
formulação dessa metodologia, o
autor se baseou na cultura hebraica.
“Na verdade, o termo ‘mentor’ tem
origem na antiga mitologia grega.
Os gregos fizeram da mentoria

uma arte. [...] O filósofo Platão, por
exemplo, foi discípulo de Sócrates”
(ELMORE, 2015, p.19). Porém,
entre o modelo grego e o hebraico,
optamos pelo segundo, visto que
em nossos contextos é o que
coaduna com as propostas de nossas
práticas cotidianas. O seguinte
quadro apresenta as diferenças
entre os modelos citados e propicia
compreender o porquê de optarmos
pelo modelo hebraico:

MENTOREAMENTO
COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS

GREGO

HEBRAICO

MODELO DE SALA DE AULA

MODELO DE MENTORIA

1. Acadêmico

1.Relacional

2. Passivo

2.Experimental

3. Teórico

3.Treinamento “mão na massa”

Fonte: adaptado de Elmore (2015, p.20)

Com base no quadro anterior, retomamos as ideias do nosso tripé, ou seja, da proposta de um relacionamento
com Deus e com o próximo (relacional – espiritual), desembocamos na aprendizagem significativa, aquela que
nos permite conhecer, ampliar o que já sabemos (treinamento ‘mão na massa’) para aplicarmos em nossas vidas
(experimental – pedagógico e atividades alternativas). Por isso, justificamos a nossa opção pelo modelo hebraico.
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Destes pressupostos, chegamos a quatro pilares, os quais nos são indispensáveis ao pensarmos em
nossas pretensões metodológicas nas PEAL’s: pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar.

PESQUISAR

RACIOCINAR

RELACIONAR

REGISTRAR

Perseguindo algumas palavras-chave apresentadas por Rinaldi (et al., 2018, p. 86-90) compreendemos que
o pesquisar se relaciona ao “ler, perguntar, comparar, definir, estudar” (2018, p.86). Há, nas PEAL’s, atividades
que emergem de pesquisas. Por exemplo, caso o grupo decida estudar determinado inseto (como uma atividade
alternativa), primeiramente, pesquisarão informações a respeito dele.
Esse processo pode ser feito rapidamente, de forma abreviada, colhendo informações
para uma breve apresentação, ou pode ser feito de forma exaustiva para fornecerlhe pesquisa suficiente para escrever um livro! (RINALDI, et al., 2018, p.87)

Como fontes de pesquisa, disponibilizamos a Bíblia, revistas, livros e, também, sites (com a supervisão dos
educadores). Nas PEAL’s, a pesquisa se volta a conhecer e a aprender. Conhecer a partir da Bíblia e de outros
materiais de apoio.
Após pesquisar, temos material para ‘pensar a
respeito’, ou seja, para raciocinar. Quando partimos
de um texto bíblico, por exemplo, podemos deduzir
algum princípio de vida. Ou, ainda, se retomarmos o
exemplo do inseto, citado anteriormente, podemos
comparar informações, pensar a respeito delas,
resumir o que deduzimos. Tudo isso faz parte do
‘raciocinar’.
A próxima etapa se destina ao relacionar, ou
seja:
Podemos relacionar o ensino a diversas áreas da vida
[...] Relacionar é contextualizar o assunto estudado
aproximando-o da realidade. [...] você pode comparar
o que está estudando com assuntos de outra disciplina
ou área de conhecimento. Este passo também pode ser
chamado de aplicação. (RINALDI, et al., 2018, p.90 – grifo
dos autores)

Ao relacionar, atribuímos significados,
exercitamos o que aprendemos.
Seguimos, então, para o registrar. O registro
– seja ele por meio da escrita, do desenho, da
escultura, do teatro, dentre outros – configura como a “preservação do que foi estudado” (RINALDI, et al., 2018,
p.90). Rememorando o exemplo do inseto, podemos confeccioná-lo utilizando argila, ou - no caso de um estudo
sobre abelhas - podemos fazer uma aula de culinária, na qual um dos ingredientes da receita seja o mel. Estas
ideias podem ser maneiras de ‘registrar’ o conteúdo apreendido. Contudo, para além de registros em materiais
específicos, queremos que nossas crianças registrem, imprimam o que aprenderam em seus corações e que isso
resulte em mudança de vida, de comportamento.
Os pilares pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar (PRRR) são utilizados pela abordagem da EP (Educação
por Princípios). Ao destrincharmos as nossas práticas na PEAL, também os encontramos, trazendo-os à tona como
‘bojo metodológico’.
Fonte: Acervo PEAL Benedito Novo
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ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROGRAMA
DE ATENDIMENTO

MOMENTO ESPIRITUAL
ESPIRITUAL

As atividades desenvolvidas no âmbito espiritual têm como base o texto, o qual referencia
a Bíblia como útil para todo o ensino. “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.”2 Timóteo 3:16.
Portanto, este é ponto de partida para as atividades elencadas a seguir.

• Leitura da Bíblia e do devocional
“Surpresas para Hoje”
Descrição: diariamente é realizado um momento de
leitura bíblica e reflexão com base no livro Surpresas para
Hoje, em grupo. Durante este tempo, as crianças têm a
oportunidade de expressar sentimentos, pensamentos,
opiniões e fazer questionamentos, através do diálogo.
Material utilizado: Bíblia, Livro Surpresas para Hoje e
materiais que auxiliem na compreensão da história:
mapa, objeto, figura.
Fonte: Acervo PEAL Timbó
Objetivo: apresentar e discutir temas sobre questões
importantes para a vida com base bíblica e valores cristãos. Proporcionar um momento de ensino e aprendizagem,
bem como troca de experiências.
Resultados obtidos (esperados) a partir da atividade realizada: busca-se, na leitura e no diálogo, a aquisição
de novos conhecimentos, valores e princípios para a vida. Dando à criança a possibilidade de refletir sobre suas
atitudes e assim orientá-la a tomar decisões que a auxiliem a viver de forma mais digna, melhorando as relações
intra e interpessoais, e incentivando a prática de boas condutas na família, escola e sociedade.

MOMENTO PEDAGÓGICO
PEDAGÓGICO

A BC

A maioria das crianças que frequenta as unidades PEAL traz, diariamente ou, com grande
frequência, alguma tarefa escolar. Isso porque a metodologia adotada pelas escolas regulares
nas quais estas crianças estão inscritas, é organizada em torno da extensão dos conteúdos
aprendidos, para além da escola.
Conforme Robinson e Aronica (2019b, p.143), alguns benefícios das tarefas escolares
para as crianças podem estar nas seguintes proposições:
As crianças aprendem a aprofundar sua compreensão sobre os conteúdos específicos;
a abordar os conteúdos em seu próprio ritmo; a ser aprendizes mais independentes;
a desenvolver habilidades de resolução de problemas e de gerenciamento do tempo;
e a relacionar o que aprenderam na escola com suas atividades externas.

Além desses benefícios, queremos, como PEAL, auxiliar e mediar o que deveria ser feito ‘em casa’. Assim,
também pretendemos beneficiar o curto tempo da criança com sua família, sendo apoio.
Na Bíblia (NTLH), no livro de Provérbios 4.13, lemos: “Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação
é a sua vida; guarde-a bem”. Com o respaldo destes dizeres, percebemos as tarefas escolares como aliadas das
‘lembranças de aprendizagem!
• Tarefas escolares
Descrição: momento em que as crianças realizam
tarefas escolares com mediação/auxílio dos professores
e auxiliares de educação. (Quando as crianças não
têm tarefa escolar, elas realizam atividades de apoio
conforme descrito no anexo C).
Material utilizado: material escolar, livros, internet e
materiais disponíveis na unidade, como canetinhas,
folhas, cartolina.

Fonte: Acervo PEAL Benedito Novo
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Objetivo: auxiliar e mediar as tarefas escolares, promover a socialização e construção de conhecimentos em
pequenos grupos de estudo. Contribuir na aprendizagem e desempenho escolar das crianças (conforme já
mencionado anteriormente).
Resultados obtidos (esperados) a partir da atividade realizada: que as crianças desenvolvam cada vez mais o
gosto e o desejo em aprender e compartilhar conhecimentos com os colegas, aprendam a organizar seus materiais
e desenvolvam sua responsabilidade.

ATIVIDADES ALTERNATIVAS

ATIVIDADE
ALTERNATIVAS

Cada ser humano é único e possui habilidades, dons e talentos que se destacam em
sua vida. No livro de 1 Pedro 4:10, da Bíblia, lemos: Cada um exerça o dom que recebeu para
servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.

Oferecemos
atividades
alternativas, pelas quais a criança tem
a oportunidade de descobrir aquilo que sabe fazer ‘de
melhor’. Assim, poderá ajudar outros e, quem sabe, até
desencadear a escolha de uma futura profissão.
• Grupo de Apoio Kids Prevenção ao uso de álcool
drogas (algumas unidades ainda não aderiram ao
grupo de apoio).
• Leitura e contação de histórias
• Atividades físicas
• Brincadeiras ao ar livre/ recreação
• Jogos
• Musicalização
• Atividade manual/ Artesanato
• Teatro e dramatização de histórias
• Culinária
• Lanche
• Horta
• Atividades temáticas / datas comemorativas
• Encontro de famílias
• Filmes

Fonte: Acervo PEAL Barra São João – Benedito Novo

• Hora do soninho
• Passeios
•
Visitação a idosos/ APAES/ Comunidades
Terapêuticas/ Pessoas solitárias
• Reunião com pais/responsáveis
• Atendimento com assistente social*
• Atendimento com psicólogo*
*Este trabalho é realizado por profissionais
(psicólogo (a) e assistente social) voluntários ou
contratados, dependendo da realidade de cada
unidade.

FORMA DE ACESSO
Para atender a demanda existente, são realizadas
inscrições em datas previamente divulgadas na comunidade. Os pais/responsáveis
optam pelo turno (matutino
ou vespertino) que a criança
frequentará, considerado o
turno escolar. No momento
da inscrição, os responsáveis
pela criança recebem orientações de como ocorrem as
atividades no dia a dia da PEAL
e orientações gerais contidas no regimento interno.
Fonte: Acervo PEAL Doutor Pedrinho
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ATENDIMENTOS

Mensalmente, foi este o número de crianças atendidas e, ao lado, crianças em lista de espera. Observa-se
uma capacidade de atendimento proporcional à disponibilidade de infraestrutura e recursos financeiros:

TOTAL DE INSCRITOS E LISTA DE ESPERA MENSAL
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TOTAL DE INSCRITOS

LISTA DE ESPERA

Em 2019, atendimentos por Filial e total de crianças atendidas:

71
JARAGUÁ DO
SUL
27
BARRA SÃO
JOÃO

110
FRAIBURGO

INSTITUCIONAL
50
TIMBÓ
79
BENEDITO
NOVO

562

CRIANÇAS
ATENDIDAS

16
CONCÓRDIA
109
INDAIAL

43
DOUTOR
PEDRINHO
57
POMERODE

Fonte: Estatísticas PEAL 2019
A Missão Evangélica União Cristã - MEUC, conforme Art. 3º do Estatuto Social,
é uma entidade religiosa, fundada em 1927, tendo por objetivo a propagação do
Evangelho de Jesus Cristo com base nas Escrituras Sagradas e, entre outras atividades
de atenção ao ser humano, o de manter serviços de assistência social.
3

A PEAL é uma associação de natureza civil
filantrópica, de assistência social e educacional,
sem fins econômicos, cuja finalidade é o
desenvolvimento de atividades educacionais,
complementares ao Ensino Fundamental.
A idealização da associação surgiu na
Missão Evangélica União Cristã – MEUC3. Ali,
pessoas observaram a necessidade de muitas
famílias que não tinham onde deixar os seus
filhos enquanto os pais trabalhavam. Desta
forma, em algumas comunidades, houve a
criação de unidades PEAL, sendo a primeira
em Timbó, no ano de 2005. Na época, porém,
ainda não estruturada juridicamente como
atualmente (2020). Em 2013, com o surgimento
de novas unidades e a consolidação deste
trabalho diaconal, houve a reestruturação
para unir todos os estabelecimentos - já em
funcionamento - numa associação.
A associação PEAL foi fundada na cidade
de Fraiburgo/SC, em 2013, com suas filiais
constituídas nas cidades de Timbó/SC, Benedito
Novo/SC, Doutor Pedrinho/SC, Pomerode/SC,
Indaial/SC, Concórdia/SC, Jaraguá do Sul/SC e
Barra São João/SC.
11
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ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E FISCAIS
A entidade possui quatro
órgãos em diferentes níveis que
decidem, regulam e fiscalizam
suas ações. A Assembleia Geral,
que constitui o órgão máximo
de decisão, o Conselho de
Administração, que regula,
dirige e faz cumprir o Estatuto
Social e o Conselho Fiscal, que
fiscaliza as ações, os documentos
e as finanças da entidade. Cada
filial é representada junto ao
Conselho de Administração
pelo seu Conselho Curador.
Nestes, o presidente rege por
procuração e é responsável pela
gestão da filial junto com os
demais membros (tesoureiros,
secretários e conselheiros).
A tabela a seguir
relaciona os voluntários e seus
respectivos cargos ocupados no
Conselho de Administração e
no Conselho Fiscal (mandato de
2016 a 2019):

RELAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO E FISCAL
CARGO

NOME

MUNICÍPIO / UF

Presidente
Darlei Giovane Kannenberg
Timbó – SC
Vice-Presidente
Leomar Spiess
Benedito Novo – SC
Primeira Secretária
Elke Erna Neitzke
Timbó – SC
Segunda Secretária
Juliana Frahm
Pomerode – SC
Primeiro Tesoureiro
Sérgio Raduenz
Pomerode – SC
Segundo Tesoureiro
Adriel Yuri Krieser Spiess
Timbó – SC
Conselheira
Deise Tatiane C.Kannenberg
Timbó – SC
Conselheira
Evelin Pereira Schuenke
Jaraguá do Sul – SC
Conselheiro
Ralf Fischer
Pomerode – SC
Diretor Executivo MEUC
Carlos Alberto Kunz
São Bento do Sul – SC
Secretário Executivo MEUC
Clóvis Schenkel
Blumenau – SC
Conselho Fiscal
Jair da Silva
Blumenau – SC
Conselho Fiscal
Elcido Schlüter
Blumenau – SC
Conselho Fiscal
Rolf Daltro Figur
Blumenau – SC
Suplente do Conselho Fiscal
Nilton Fernando Jung
Fraiburgo – SC
Suplente do Conselho Fiscal
Jair Gilmar Gonzaga
Indaial – SC
Nota: Presidente e Vice-presidente são nomeados pela Diretoria da mantenedora MEUC. Demais
membros são eleitos na Assembleia Geral, conforme Estatuto Social.

ORIGEM DOS RECURSOS

Segundo o Estatuto Social da entidade, constituem receitas da PEAL, art. 14º:
“I.
Contribuições espontâneas de seus membros, amigos e simpatizantes;
II.
Doações de entidades assistenciais, fundações, órgãos oficiais, pessoas físicas e jurídicas em geral, do país
ou do exterior;
III.
Receitas e rendimentos de atividade desenvolvida pela PEAL e contribuição espontânea de pessoas
assistidas, visando à subsistência da mesma;
IV.
Receitas decorrentes de campanhas, promoções e eventos beneficentes;
V.
Receitas decorrentes de bens e direitos do patrimônio da PEAL;
VI.
Receitas decorrentes de atividades fim desenvolvidas pela PEAL.”

PARCERIA CRUZ AZUL/PEAL

É esta a palavra que melhor define alguns momentos vivenciados pelas PEAL’s, em 2019: PARCERIA.
Assistidas pelo grupo de prevenção da Cruz Azul no Brasil, as unidades tiveram momentos de formação cujo enfoque
foi a prevenção. Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Ícaro Yuri da Silva e Julia Dolla foram os responsáveis
pela organização e aplicação do conteúdo dessas formações.
Diálogos, interações, estudos de caso, informações teóricas, estatísticas, dinâmicas, dentre outras foram as
ferramentas utilizadas durante os encontros.
Além disso, posteriormente, algumas unidades aderiram ao programa ‘Grupo de Apoio Kids’. Neste programa,
Icaro, Júlia e outros integrantes da Cruz Azul, dirigiram-se às unidades para fazerem encontros especiais com as crianças.
Histórias, desenhos, muito diálogo e afeto envolvido. Tudo isso marcou a agenda de alguns grupos. O programa ainda está
em andamento.
Estas formações culminaram em outro assunto: prevenção à violência na infância. Não é regra, mas há muito casos
de drogadição e alcoolismo que desencadeiam violência. Por exemplo, um (uma) pai/mãe/tio/tia/primo/prima etc. após
consumir drogas (dentre elas, o álcool) pode violar crianças (vulneráveis) do seu entorno. Esta violência pode ser física
(sexual, surras, pontapés) ou emocional (xingamentos, palavrões, situações de constrangimento).

Cr uz Azu l

no B ra sil
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Lançamento do livro:

O A,B,C da Bíblia em poesias vol.1
No ano de 2018, na PEAL de Pomerode, surgiu a ideia
de escrever um livro de Poesias diante de uma situação bem
complicada vivida por um aluno chamado Luan que não via mais
sentido em viver, pois enfrentava muitos problemas em sua
vida. As professoras ficaram preocupadas com essa situação,
e uma delas teve a ideia de escrever poesias de maneira que o
aluno que amava desenhar, pudesse fazer os desenhos. Juntos
pensaram em que escrever, como fazer e até em um nome
para o livro. Enquanto a professora Beatriz passava um tempo a
mais com o Luan para fazer o livro, as outras professoras davam
suporte fazendo as atividades com as outras crianças.
“Quando o livro (rascunho) ficou pronto, todas as
crianças ficaram encantadas e começaram a orar para que se
tornasse um livro de verdade. Outras pessoas envolvidas na
PEAL, passaram a ter contato com o material, e se empenharam
para que o mesmo se tornasse um livro. Deus ouviu orações
e também providenciou patrocinadores que se dispuseram a
pagar parte da edição.
No final de 2019, recebemos os exemplares do livro e
começamos a divulgar essa pequena semente que nasceu
dentro de uma das unidades da PEAL. A alegria do Luan ao ver
o livro é inexplicável, o sorriso que durante muito tempo não
estava no seu rosto, agora deixava seu rosto encantador. Nosso
maior desejo, desde o início de tudo isso, era de alguma forma
ajudar o Luan no momento difícil que atravessou e levar para
crianças e adultos o amor de Deus através da poesia.
Mais uma vez comprovamos que somente a palavra de
Deus pode transformar qualquer situação ruim em nossa vida
em bênção. Alegramo-nos em saber que o está sendo levado
para vários lugares do Brasil e até do mundo (Alemanha e
África). Que esta obra possa ser usada como instrumento
de Deus para alcançar vidas para Jesus e inspirar crianças a
usarem o que tem de melhor para honra e glória de Deus!
(Beatriz Krueger)
Diante dessa realidade
assustadora, contamos com o
suporte teórico do Programa
CLAVES; SER (Sexualidade e
Restauração);
TARTANINA
(material desenvolvido pela
Universidade da Família) e o
projeto EU (Especial e Único).
Assim,
sob
a
dependência do amoroso
cuidado de Deus, esperamos ter
contribuído com a informação,
formação e crescimento das
nossas especiais equipes de
educadores PEAL.
Cruz Azul, agradecemos
imensamente a PARCERIA!
(Brigitte Klemz Jung)

Fonte: Acervo PEAL Pomerode

Fonte: Acervo PEAL Jaraguá do Sul
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UNIDADES

BARRA SÃO JOÃO - BENEDITO NOVO
BREVE HISTÓRICO
Com todo o trabalho da PEAL Benedito Novo já consolidado
e conhecido no município, houve o apelo para haver mais de
uma Unidade em outro bairro. Porém, houve desafios que
não mudam muito mesmo em contextos diferentes: recursos
financeiros e local. Após várias conversas entre o Conselho
Curador e o poder executivo municipal, foi possível instalar a
PEAL Barra São João graças a escola desativada que foi cedida
pelo município.
Os atendimentos iniciaram dia 18/03/2019 e abrangem
a demanda próximo a localidade da Unidade, a qual atende
no período matutino e vespertino. A equipe e membros
do Conselho Curador são gratos por proporcionar esta
oportunidade para essas crianças e também aos mantenedores
que confiam nesse trabalho.

MATUTINO: 7h20 - 11h
VESPERTINO: 13h - 17h
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
15 vagas
SEJA DOADOR
Viacredi 085 | Agência 0101-5
Conta Corrente 1118.405-1
FUNDAÇÃO:
13/04/2019
FAIXA ETÁRIA:
5 a 11 anos
ÁREA EXTERNA: 500m²
ÁREA COBERTA: 170m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Barra São João; Serra São João; Salto
Donner - Dr. Pedrinho

ANIVERSÁRIOS
PASSEIOS

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Coordenador(a)

1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Joel Edir Persuhn
Charles Naor Neumann
Adriel Yuri Krieser Spiess
Marli Baade
Adriana Daniéla Hinsching Persuhn
Cristiane Persuhn Schmidt
Altair Jensen
Hartwig Persuhn
Leomar Spiess

SEMANA DA PÁTRIA
ARTES MANUAIS

BOLO DE PÁSCOA
CASCATA DE CHOCOLATE

HORTA
PIQUENIQUE
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BENEDITO NOVO

BREVE HISTÓRICO
O contexto em Benedito Novo era o mesmo: onde deixar
as crianças enquanto os pais precisam trabalhar? Devido a esta
realidade, houve uma aproximação do conselho diretivo da
comunidade da MEUC de Benedito Novo com a instituição já
em funcionamento no município vizinho, PEAL Timbó.
Foram muitas reuniões e visitas até iniciar o atendimento.
A PEAL Benedito Novo foi fundada em 03/09/2006. Inicialmente
eram atendidas poucas crianças do bairro (Alto Benedito Novo)
e apenas em alguns dias na semana. Não demorou muito e
a demanda aumentou, passando a atender todos os dias da
semana e de diversos bairros.
São 13 anos de trabalho que proporcionam alegria,
segurança e satisfação em continuar servindo a comunidade.
Sendo possível devido aos doadores e parceiros fieis que
abraçaram este trabalho desde o seu início.

MATUTINO: 7h20 - 11h20
VESPERTINO: 13h - 17h
ALTERNATIVO: 11h20 - 14h30
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
60 vagas
SEJA DOADOR
Viacredi 085 | Agência 0101-5
Conta Corrente 785726-8
FUNDAÇÃO:
03/09/2006
FAIXA ETÁRIA:
5 a 11 anos
ÁREA EXTERNA: 11.880m²
ÁREA COBERTA: 120m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Alto Benedito Novo; Barra São João;
Centro; Ribeirão Liberdade.

PIQUENIQUE COM AVÓS
DIVERSÃO

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Administrador(a)
Assistente Social
Coordenador(a)
Educador(a)
Voluntário - Auxiliar de educador(a)

1
1
1
3
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Joel Edir Persuhn
Charles Naor Neumann
Adriel Yuri Krieser Spiess
Marli Baade
Adriana Daniéla Hinsching Persuhn
Cristiane Persuhn Schmidt
Altair Jensen
Hartwig Persuhn
Leomar Spiess

SER CRIANÇA
BRINCADEIRAS

ARRAIÁ
PIQUENIQUE COM AVÓS

SEMANA DA CRIANÇA
APRESENTAÇÃO DE NATAL
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CONCÓRDIA
VESPERTINO: 13h15 - 17h15
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
16 vagas
SEJA DOADOR
SicoobCrediauc 756 | Cooperativa 3067
Conta Corrente 22.945-8
FUNDAÇÃO:
01/04/2013
FAIXA ETÁRIA:
6 a 11 anos

BREVE HISTÓRICO
A Comunidade da MEUC Concórdia, situada no Bairro
Nossa Senhora da Salete, mantém, desde 2011, a experiência
de oportunizar um espaço de convivência saudável para as
crianças, que inicialmente acontecia apenas um período da
semana (quarta-feira à tarde), no qual foram atendidas, em
cada encontro, até 12 crianças entre 8 e 11 anos de idade, com
trabalhos conduzidos por voluntários.
A partir de 2013, cria-se um Grupo de Trabalho para
estruturar e apoiar o Ministério PEAL – MEUC Concórdia e
as crianças passam a ser atendidas diariamente, no período
vespertino, contando com uma pedagoga remunerada, apoiada
por voluntários. Passam a ser assistidas 20 crianças com idade
entre 6 e 11 anos.

ÁREA EXTERNA: 240m²
ÁREA COBERTA: 160m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Centro; Nª Sra. da Salete.

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Professor(a)

1

CARGO

NOME

Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Educador(a)
Missionário(a)

Martin Andreas Frank
Stênio Severino da Silva
Cláudia Regina T.Bertucini
Antônia Jéssica Veras Abreu
Alexander de Bona Stahlhoefer

EXPERIÊNCIA

CULINÁRIA

CORANTES, CORES E LUZES

AMENIZANDO O CALOR

HOMENAGEM PARA MÃES

SEMANA DA CRIANÇA

CULINÁRIA

GINCANA
SHOW DE TALENTOS
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DOUTOR PEDRINHO
VESPERTINO: 13h - 17h
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
20 vagas
SEJA DOADOR
Viacredi 085 | Agência 0101-5
Conta Corrente 984140-7
FUNDAÇÃO:
08/03/2010
FAIXA ETÁRIA:
5 a 11 anos
ÁREA EXTERNA: 370m²
ÁREA COBERTA: 130m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Centro; Nova Rodeio; Piave; Salto
Donner.

BREVE HISTÓRICO
A PEAL Doutor Pedrinho também surgiu devido a
necessidade de pais deixarem as crianças sob o cuidado de
alguém para poder trabalhar. Havia o desafio quanto aos
recursos financeiros e um local apropriado. Após diálogos
com o poder público municipal, obteve-se apoio para que
este trabalho fosse ofertado na comunidade local e assim, em
08/03/2010, foi fundada a PEAL Doutor Pedrinho.
No início, gentilmente foi cedido um espaço na Sociedade
Recreativa Salto Donner e articulada uma parceria com a escola
ao lado para utilizar o pavilhão para atividades recreativas e
esportivas. Após um ano de funcionamento, a Prefeitura cedeu
uma escola desativada e dessa forma foi possível aumentar a
capacidade de atendimento.
Toda a equipe o os membros do Conselho Curador, são
gratos por oportunizar o contraturno escolar na localidade e
pela parceria com a Prefeitura devido ao transporte ofertado
às crianças, pois assim é possível atender a demanda de outros
bairros. A gratidão também se estende a todos que apoiam e
propiciam a continuidade deste trabalho.
FUNÇÃO

QUANTIDADE

Coordenador(a)
Educador(a)
Zelador(a)

1
1
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Joel Edir Persuhn
Charles Naor Neumann
Adriel Yuri Krieser Spiess
Marli Baade
Adriana Daniéla Hinsching Persuhn
Cristiane Persuhn Schmidt
Altair Jensen
Hartwig Persuhn
Leomar Spiess

DIA DO CIENTISTA

DIA COM TIO JORGE

PREVENÇÃO COM A CRUZ AZUL

HISTÓRIA

DIA DO ARTISTA

MÓBILE DE PÁSCOA

DIA DA FAMÍLIA

GINCANA

17
Revista PEAL_2020.indd 17

04/06/2020 11:29:34

FRAIBURGO
MATUTINO: 7h45 - 11h45
VESPERTINO: 13h15 - 17h15
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
70 vagas
SEJA DOADOR
Sicredi 748 | Agência 0737
Conta Corrente 17562-1
FUNDAÇÃO:
11/05/2007
FAIXA ETÁRIA:
5 a 11 anos
ÁREA EXTERNA: 1600m²
ÁREA COBERTA: 600m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Bela Vista; Centro; Jardim América;
Nações; Portal; Santa Mônica; Santo
Antônio; São José; São Sebastião; Vila
Fischer.

BREVE HISTÓRICO
A PEAL Fraiburgo surgiu da inquietação quanto à situação
de muitas crianças carentes, num contexto de muitas famílias
que dependiam da coleta de lixo reciclável para sobreviver.
Pessoas questionavam como mudar a realidade e proporcionar
às crianças acesso à educação, mercado de trabalho, qualidade
de vida.
Em uma reunião do contexto da MEUC, foi possível
ouvir a experiência da PEAL Timbó e Benedito Novo. Este foi o
pontapé inicial para idealizar a PEAL Fraiburgo. Foram muitos
os voluntários que ajudaram a preparar o local e inúmeras
doações de móveis, materiais didáticos e eletrodomésticos,
recebidas de empresas e pessoas físicas. Em busca da
demanda de atendimento, foram realizadas visitas às famílias e
cadastradas 30 crianças de 7 a 12 anos. Assim, dia 13/08/2007,
foi o primeiro dia de atendimento.
Em 2013, foi realizada a unificação de todas as filiais
PEAL e a matriz passou a ser a PEAL Fraiburgo. Foram vários
desafios ao longo do tempo e novos desafios continuam
emergindo, mas há sempre um grupo de pessoas dispostas a
servir nessa causa e perpetuar os objetivos oportunizados pela
PEAL Fraiburgo.
FUNÇÃO

QUANTIDADE

Assistente administrativo(a)
Assistente social
Professor(a)
Psicólogo(a)
Zelador(a)

1
1
2
1
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Rosane Jung Alves
Claudio Reichardt
Ilso Werlich
Nilton Fernando Jung
Aline Carla Garces
Camila Angrewski
Edomar Jung
Luiz Jaime Sartori
Rodrigo Loat

FESTA JUNINA
PARQUINHO

OFICINA DE CULINÁRIA

PARQUINHO

EXERCER A CRIATIVIDADE
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INDAIAL
MATUTINO: 7h30 - 11h30
VESPERTINO: 13h - 17h30
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
50 vagas
SEJA DOADOR
Sicoob 756 | Cooperativa 3039-2
Conta Corrente 74.326-7
FUNDAÇÃO:
08/03/2014
FAIXA ETÁRIA:
6 a 12 anos
ÁREA EXTERNA: 14.860m²
ÁREA COBERTA: 140m²

BREVE HISTÓRICO
Em 2006, houve a doação de uma propriedade localizada
no município de Indaial para a mantenedora MEUC, a qual se
tornou a sede do Departamento Infantil da mesma. Paralelo
às atribuições do departamento, iniciou-se algumas atividades
para as crianças do bairro, como o Clubinho Papai do Céu, aulas
de flauta e violão e oficina de artes.
Uma nova equipe se tornou responsável pelo
Departamento Infantil. Dessa forma, com a demanda de
atendimento existente e a toda a estrutura do local, após
decisão junto à mantenedora e a disposição de voluntários, em
08/03/2014, foi fundada a PEAL Indaial. Essa iniciativa resultou
na ampliação das atividades e do atendimento, os quais
contribuíram para que mais crianças pudessem frequentar o
contraturno escolar.
Em 2019, houve várias mudanças como, por exemplo, a
reforma na estrutura. Estas ações agregaram ao trabalho da
instituição e propiciaram atender as crianças com muita alegria
e dedicação.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Arapongas; Benedito; Bairro do Sol;
Carijós; Encano do Norte; Nações; João
Paulo; Tapajós; Warnow.

PASSEIO EM TIMBÓ
DIVERSÃO

HORTA

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Coordenador(a)
Educador(a)
Voluntário(a)

1
2
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Suzana H. T. S. Strobel
Celestina Maass
Alison Samuel Steinke
Egon Guntner
Clarice Nicholletti
Jair Gilmar Gonzaga
Ivoney Koerich
Daniel Stein
Ruth Raduenz
Egon Raduenz

JOGOS
ANIVERSÁRIO COM AMIGOS
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JARAGUÁ DO SUL
MATUTINO: 7h30 - 11h30
VESPERTINO: 13h - 17h30
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
50 vagas
SEJA DOADOR
Sicoob 756 | Cooperativa 3039
Conta Corrente 124.870-7
FUNDAÇÃO:
22/04/2017
FAIXA ETÁRIA:
6 a 11 anos
ÁREA EXTERNA: 3.968m²
ÁREA COBERTA: 710m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Amizade; Barra do Rio Cerro; Barra do Rio
Molha; Centro; Chico de Paula; Estrada
Nova; Ilha da Figueira; Jaraguá 99; Jaraguá
Esquerdo; Nova Brasília; São Luís; Tifa
Martins; Três Rios do Sul; Vieiras; Vila
Lalau; Vila Lenzi; Vila Nova.

BREVE HISTÓRICO
A PEAL surgiu na perspectiva de algumas pessoas da
Comunidade da MEUC de Jaraguá do Sul, entre 2008 e 2009,
em conversas com a liderança do ministério infantil. Buscou-se
verificar a viabilidade de ter uma Unidade da PEAL, em Jaraguá
do Sul e descobriu-se então, que a estrutura existente na
Comunidade precisava ser regularizada e adequada. De 2014
a 2017, houve um gargalo no projeto devido às regularizações
e mudanças na estrutura. Mas ainda em 2017, houve iniciativa
para dar continuidade à abertura da filial.
Quase todas as demais filiais já existentes naquele
período, foram visitadas para estabelecer o parâmetro de
atuação da PEAL Jaraguá do Sul. Seguiu-se com um trabalho
intenso de captação de recursos junto a comunidade da
MEUC, empresas e pessoas físicas, assim como a formação do
Conselho Curador.
Dia 19/09/2017 foram atendidas as primeiras crianças.
A partir de então, o trabalho cresceu e tornou-se muito
importante para suprir a carência que as famílias têm no
contraturno escolar das crianças. Um local seguro, que auxilia
as famílias no processo de educação dos seus filhos.

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Coordenador(a)
Voluntário – Educador(a)
Voluntário – Instrutor(a) de musicalização
Voluntário – Instrutor(a) de esporte
Voluntário – Instrutor(a) de língua estrangeira

1
9
1
2
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)

Evelin Pereira Schuenke
Dorly Morsch Krehnke
Sirlene Frech Fortunato
Fernanda Raquel Hildebrandt
Räder
Kelin Carine Schäffer
Bammesberger
Jean Carlo Mosak Depieri
Cristiano Augusto da Silva
Büttner
Cícero Dittrich
William Bammesberger

Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)

COLÔNIA DE FÉRIAS
TAEKWONDO

VISITA DA SOL PARAGLIDERS
BRINCADEIRAS

Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

GRUPO DE APOIO KIDS
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POMERODE

BREVE HISTÓRICO
A PEAL de Pomerode iniciou suas atividades em 11 de
outubro de 2011, atendendo crianças no turno vespertino
uma vez por semana, por duas professoras voluntárias. No ano
seguinte, as atividades foram ampliadas atendendo crianças
durante todas as tardes com o objetivo de oferecer um espaço
sadio e saudável para as crianças que não tem onde ficar
enquanto os pais trabalham.
A partir de 2016, as crianças passaram a ser atendidas
em dois turnos. Hoje a equipe é formada por duas professoras
e duas voluntárias, e nossa maior missão continua sendo levar
a mensagem transformadora da Bíblia para as crianças e suas
famílias.

ATENDIMENTO: 7h30 - 17h
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
40 vagas
SEJA DOADOR
Banco do Brasil 001 | Agência
2474-0 | Conta Corrente 21140-0
FUNDAÇÃO:
11/10/2011
FAIXA ETÁRIA:
6 a 11 anos
ÁREA EXTERNA: 2.520m²
ÁREA COBERTA: 157m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Centro; Ribeirão Souto; Testo Central.
Município de Blumenau/SC: Badenfurt e
Escola Agrícola.

MUSICALIZAÇÃO

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Auxiliar de professor(a)
Professor(a)
Voluntário – Auxiliar de professor(a)
Voluntário – Nutricionista
Voluntário – Professor de inglês

1
2
2
1
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Segundo(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Jonas Lieskow
Ralf Fischer
Sérgio Raduenz
Maristela Hansen Radünz
Juliana Frahm
Márcia Elena Lüdke Argenta
Ademar Netto
Mischael Douglas Ehlert
Ivoney Koerich

EBF

FUTEBOL DE MÃO

NOITE DE NATAL

ATIVIDADE MANUAL

DIA DOS PAIS
GINCANA

UNIÃO
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TIMBÓ
MATUTINO: 7h30 - 11h30
VESPERTINO: 13h30 - 17h30
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
30 vagas
SEJA DOADOR
Viacredi 085 | Agência 0101
Conta Corrente 806.055-0
FUNDAÇÃO:
07/01/2005
FAIXA ETÁRIA:
4 a 11 anos

BREVE HISTÓRICO
“Onde e com quem vou deixar o meu filho?”, frase dita
por uma mãe em decorrência de uma visita do missionário
da comunidade eclesiástica da MEUC Timbó, foi a frase que
marcou o ponto de partida para juntar uma necessidade com
uma realidade.
A necessidade: crianças sem amparo enquanto os pais
estavam no trabalho. A realidade: na MEUC (Timbó/SC) havia
muitas salas, onde, por alguns anos, funcionou o CETISA
(Escola). Quando isto foi percebido, viu-se que a situação era
realmente séria e havia uma demanda concreta por cuidado de
crianças em situação de vulnerabilidade.
A PEAL Timbó iniciou seus atendimentos em 2005, sendo
a Unidade pioneira e serviu de inspiração para a fundação das
demais Unidades, como a PEAL Fraiburgo, em 2007.

ÁREA EXTERNA: 1.038m²
ÁREA COBERTA: 482m²
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (BAIRROS):
Araponguinhas; Capitais; Estados;
Imigrantes; Industrial; Nações; Padre
Martinho Stein; Pomeranos; Quintino;
Vila Germer.
Município Rodeio/SC: Rodeio 12.
Município Rio dos Cedros/SC: Centro.

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Educador(a)
Voluntário – Auxiliar de professor(a)
Zelador(a)

2
2
1

CARGO

NOME

Presidente
Vice-Presidente
Primeiro(a) Tesoureiro(a)
Segundo(a) Tesoureiro(a)
Primeiro(a) Secretário(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)
Conselheiro(a)

Haro Kamp
Deise Tatiane C.Kannenberg
Ivonéti Howe Schütze
Andréa Kamp
Gláucia Pupo Endo Prestes
Christa Klabunde
Ulisses Aparecido Prestes
Fabrício Arendt

DIAS DE VERÃO

LEITURA COM TEATRO

PASSEIO

GINCANA
MUSICALIZANDO

LEGO EM DIAS DE CHUVA

VISITA DA PM
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
NOTAS EXPLICATIVAS

PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS é uma entidade de direito privado, de
natureza civil, filantrópica, de assistência social e educacional, sem fins econômicos, de duração indeterminada. A PEAL
tem por objetivo a assistência social e a educação, visando à proteção à família, infância e adolescência, bem como o
atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, sua defesa e garantia de seus
direitos.
A entidade foi fundada em 11 de Maio de 2007, sob a denominação de PROJETO ESPAÇO ALTERNATIVO DE FRAIBURGO
– PEAL, passando a denominar-se PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS em 10 de Agosto
de 2013 por ocasião de sua Assembleia Geral Extraordinária.
A entidade conta atualmente com sete unidades de atendimento. A Matriz está estabelecida em Fraiburgo (SC) e suas
filias em Timbó (SC), Benedito Novo (SC), Doutor Pedrinho (SC), Pomerode (SC), Indaial (SC) e Jaraguá do Sul (SC). Todas as
unidades estão ativas e em operação atendendo aos objetivos sociais a que se propõem.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em conta a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas e a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e adaptadas no que
concerne aos valores do ano anterior para efeitos de comparação.

3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS
As demonstrações contábeis estão estruturadas conforme especificidades das entidades sem finalidade de lucros e
de natureza filantrópica. As práticas contábeis mais relevantes adotadas estão demonstradas a seguir:
a) O saldo em caixa e equivalentes de caixa é composto por
de acordo com sua natureza e encontram-se demonstradas
numerário em caixa, saldos de depósitos bancários livres e
em quadros específicos das notas explicativas, conforme sua
aplicações financeiras de alta liquidez.
relevância, ou na demonstração do resultado do período.
b) Os ativos e passivos circulantes registram créditos e
e) O imobilizado é demonstrado ao custo histórico
compromissos realizáveis em 365 dias; o não circulante no
de aquisição, sendo que os bens do imobilizado são
que excede esse prazo.
depreciados com base no método linear sobre o custo de
c) As aplicações financeiras estão registradas ao custo,
aquisição.
acrescido dos rendimentos, quando aplicável, até a data de
f) Em virtude de sua finalidade assistencial, filantrópica e
31/12/2019.
sem finalidade de lucros, a PEAL não distribui e remunera
d) As receitas, despesas, doações e subvenções, bem como
sob qualquer forma ou título seus diretores, dirigentes,
os gastos e despesas foram contabilizadas separadamente,
conselheiros, instituidores, mantenedores ou equivalentes.

4. INVESTIMENTOS
A PEAL possui investimentos
de caráter permanente, demonstrado ao custo de aquisição. Esses
investimentos são representados
pela participação em 2019 de R$
9.680,94 (R$ 7.287,84 em 2018) na
VIACREDI – Cooperativa de Crédito, a saber:

UNIDADE
PEAL – Fraiburgo/Secretaria
PEAL – Timbó
PEAL – Benedito Novo
PEAL – Dr. Pedrinho
PEAL – Indaial
PEAL – Jaraguá do Sul
TOTAL

2019
1.548,32
2.419,25
2.745,39
2.487,98
20.00
460,00
9.680,94

2018
1.136,38
1.799,23
2.223,06
1.649,17
20,00
460,00
7.287,84

5. DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
A PEAL adota o critério fiscal na maioria dos casos para cálculo de suas depreciações e amortizações. Os bens estão
classificados de acordo com sua natureza e avaliados ao custo. A depreciação/amortização está calculada mensalmente
pelo método linear levando em conta taxas admissíveis anuais à vida útil dos bens (Resolução CFC n°.1.177/09),
a saber: Equipamentos de informática – 20%; Móveis e utensílios – 10%; veículos – 20% e Sistemas aplicativos – 20%.
Para o desenvolvimento de suas atividades, as unidades da PEAL utilizam as instalações e imóveis da entidade MISSÃO
EVANGÉLICA UNIÃO CRISTÃ, entidade esta vinculada e mantenedora da PEAL. Esta utilização se dá mediante contratos de
locação ou termos de comodato.
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UNIDADE
Benfeitorias
Equipamento de Informática
Instrumentos Musicais
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Programas Proc. Logístico
TOTAL

SALDO 2018
53.232,47
9.674,16
4.261,08
2.121,36
46.604,58
2.640,81
473,25
119.007,71

AQUISIÇÕES 2019
3.056,81
14.124,31
17.181,12

DEPRECIAÇÃO 2019
2.263,87
4.458,60
710,76
712,44
7.996,40
2.640,81
320,73
19.103,61

SALDO 2019
54.025,41
5.215,56
3.550,32
1.408,92
52.732,49
152,52
117.085,22

6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
UNIDADE
FGTS a recolher
INSS a recolher
IRRF a recolher
PIS a recolher
CSLL/PIS/COFINS a recolher
TOTAL

2019
4.297,92
18.218,29
1.007,79
554,34
26,58
24.104,92

2018
3.437,70
12.161,93
323,12
472,79
0,00
16.395,54

7. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES

A PEAL atende integralmente os requisitos de gratuidades no que se refere à Assistência Social, conforme demonstrado
no quadro abaixo:
UNIDADE
Custos de serviços assistenciais
Custos diretos de pessoal
Despesas administrativas
Despesas administrativas de pessoal

2019
187.356,94
651.607,56
41.236,35
29.529,38

2018
169.575,61
607.833,87
34.031,91
27.464,62

Despesas financeiras

5.530,13

7.136,73

Total dos custos diretos + indiretos

915.260,36

846.042,74

Receitas próprias

749.377,35

679.432,07

Receitas de subvenções privadas

12.126,50

14.363,05

Receitas de subvenções públicas
Nº médio de crianças atendidas
Nº médio de crianças gratuidades
% de gratuidade concedida

217.006,47
562
562
100%

195.221,69
510
510
100%

8. VALORES DE DOAÇÕES PRIVADAS RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS
E PESSOAS FÍSICAS
ANO
2019

PESSOAS FÍSICAS
342.511,54

PESSOAS JURÍDICAS
280.392,06

OUTRAS DOAÇÕES (PF E PJ)
5.249,23

2018

295.933,93

240.032,60

5.671,19

9. SUBVENÇÕES PRIVADAS:
A entidade recebeu em 2019, R$ 12.126,50 (R$ 14.363,05 em 2018) de subvenções privadas da MISSÃO EVANGÉLICA
UNIÃO CRISTÃ (MEUC), entidade religiosa estabelecida em Blumenau (SC), ligada e mantenedora da PEAL - ASSOCIAÇÃO
DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS.

10. SUBVENÇÕES PÚBLICAS
As receitas com convênios e subvenções públicas estão reconhecidas como crédito na demonstração do
resultado e importaram em R$ 217.006,47 em 2019 (R$ 195.221,69 em 2018), a saber:
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DESCRIÇÃO
2019
Subvenções Municipais
Doutor Pedrinho

26.000,00

Fraiburgo
Pomerode
Subtotal

65.000,00
91.000,00
Subvenções Estaduais
Indaial
1.006,47
Subtotal
1.006,47
Subvenções Federais
Indaial
Subtotal
Subvenções do FIA
Pomerode
65.000,00
Benedito Novo
60.000,00
Subtotal
125.000,00
TOTAL GERAL
217.006,47

2018

0,1%

Fonte: DR 2019 PEAL

Subvenções
estaduais

24.408,00
29,2%

54.972,74
51.000,00
130.380,74

Doações
de pessoas
jurídicas

RECEITAS
EM 2019

4.840,95
4.840,95
10.000,00
10.000,00

35,7%

13%

Subvenções
MEUC e GBM

9,5%

Subvenções
municipais

Bazares
e outras
promoções

1,9%

Campanha
energia
elétrica

4%

50.000,00
50.000,00
195.221,69

0,5%

Doações
de gêneros
alimentícios
e materiais

8,8%

Subvenções
FIA

1,3%

Doações
de pessoas
físicas

Água, esgoto, aluguel,
conservações, energia elétrica

3%

Alimentação, material
didádito, consumo, limpeza

2%

Depreciações e
amortizações

CUSTOS E
DESPESAS

4%

Despesas com
programas especiais

EM 2019

76%

Salários e
encargos

4%

Serviços prestados pessoa
física/pessoa jurídica

4%

11. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades
institucionais em conformidade com seu Estatuto Social.

Despesas
Administrativas

2,7%

Diversos

12. DESTINAÇÃO DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE
Em caso de dissolução ou extinção da PEAL, liquidadas todas as suas obrigações, o eventual patrimônio remanescente
reverterá à entidade congênere de Utilidade Pública Federal, prioritariamente vinculada a MISSÃO EVANGÉLICA UNIÃO
CRISTÃ - MEUC se houver.

13. SEGUROS
A entidade possui seguros com cobertura de responsabilidade civil por danos materiais, corporais e morais em valores
compatíveis com o grau de risco envolvido, a saber:
DESCRIÇÃO

VALOR
PRÊMIO

DANOS
MATERIAIS

DANOS
PESSOAIS

DANOS MORAIS

CASCO

GM CELTA LIFE 1.0
2009/2009 – PEAL
Benedito Novo

775,27

100.000,00

150.000,00

50.000,00

Valor de
mercado
referenciado

DESCRIÇÃO

VALOR
PRÊMIO

INCÊNDIO,
RAIO/
EXPLOSÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL

VENDAVAL, FURTOS,
DANOS ELÉTRICOS
IMPACTO VEÍCULOS

OUTROS

RESIDENCIAL/IMÓVEIS
PEAL Indaial

331,46

150.000,00

10.000,00

36.000,00

6.000,00

Fraiburgo (SC), 31 de dezembro de 2019.

Darlei Giovane Kannenberg
Presidente
CPF 041.828.199-85

Clóvis Schenkel
Contador
CRC-SC 21510/O-3
CPF 851.109.229-34
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Darlei Giovane Kannenberg
Presidente
CPF 041.828.199-85

14. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
31/12/2019
R$

31/12/2018
R$

542.237,95

479.419,90

415.471,79

353.124,35

389.517,22
24.919,12
1.035,45

335.679,87
16.333,40
1.111,08

NÃO CIRCULANTE

126.766,16

126.295,55

Investimentos
Cotas de capital

9.680,94
9.680,94

7.287,84
7.287,84

116.932,70
59.479,83
39.026,28
3.562,00
98.689,52
13.204,17
(97.029,10)

118.534,46
56.423,02
39.026,28
3.562,00
84.565,21
13.204,17
(78.246,22)

152,52
3.765,00
(3.612,48)

473,25
3.765,00
(3.291,75)

542.237,95

479.419,90

78.481,60

66.913,51

18.476,73
15.723,12
24.104,92
20.176,83

7.500,34
23.109,71
16.395,54
19.907,92

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamentos a funcionários
Despesas antecipadas e outros valores

Imobilizado
Benfeitorias
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis/utensílios e instr. musicais
Veículos
(-) Depreciações acumuladas
Intangível
Programas de proc logístico
(-) Amortizações

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores e outras contas a pagar
Salários a pagar
Encargos sociais e tributários a recolher
Provisão férias c/ encargos sociais
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos de terceiros
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Ajustes patrimoniais de exercícios anteriores
Superávit do exercício

-

12.000,00

-

12.000,00

463.756,35

400.506,39

400.506,39
63.249,96

353.187,22
4.345,10
42.974,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2019.

Darlei Giovane Kannenberg
Presidente
CPF 041.828.199-85

Clóvis Schenkel
Contador
CRC-SC nº 021510/O-3
CPF 851.109.229-34

PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
31/12/2019
R$

31/12/2018
R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Contribuições e Doações
Doações de gêneros alimentícios e materiais
Doações de pessoas físicas
Doações de pessoas jurídicas
Receitas com Subvenções
Subvenções MEUC e GBM
Subvenços FIA
Subvenções municipais
Subvenções estaduais
Subvenções federais
Outras Receitas
Bazares e outras promoções
Campanha energia elétrica

960.682,75
628.152,83
5.249,23
342.511,54
280.392,06
229.132,97
12.126,50
125.000,00
91.000,00
1.006,47
103.396,95
84.946,95
18.450,00

870.340,78
541.637,72
5.671,19
295.933,93
240.032,60
209.584,74
14.363,05
50.000,00
130.380,74
4.840,95
10.000,00
119.118,32
99.091,32
20.027,00

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

960.682,75

870.340,78

(838.964,50)
(651.607,56)
(36.282,50)
(54.843,33)
(41.334,50)
(128.628,03)
(384.595,04)
(4.448,97)
(1.475,19)
(187.356,94)
(1.366,26)
(19.380,30)
(18.360,00)
(4.847,21)
(5.522,74)
(6.919,00)
(2.713,00)
(18.624,21)
(33.204,56)

(777.409,48)
(607.833,87)
(33.174,41)
(44.828,76)
(42.819,16)
(116.611,67)
(365.447,67)
(4.057,26)
(894,94)
(169.575,61)
(1.308,72)
(20.162,60)
(20.900,00)
(721,23)
(2.213,69)
(4.726,10)
(8.916,66)
(69,39)
(20.989,79)
(33.682,77)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM

(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS
Custos de Mão de Obra Direta
13º salário
Férias
FGTS
INSS
Ordenados e salários
PIS
Outras despesas
Gastos Gerais
Água e esgoto
Alimentação
Alugueis
Assistência Social
Bens de natureza permanente
Combustíveis e lubrificantes
Consertos e conservações
Cursos e atualizações
Revista PEAL_2020.indd
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Depreciações e amortizações
Despesas c/ programas especiais
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Clóvis Schenkel
Contador
CRC-SC nº 021510/O-3
CPF 851.109.229-34

PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Contribuições e Doações
Doações de gêneros alimentícios e materiais
Doações de pessoas físicas
Doações de pessoas jurídicas
Receitas com Subvenções
Subvenções MEUC e GBM
Subvenços FIA
Subvenções municipais
Subvenções estaduais
Subvenções federais
Outras Receitas
Bazares e outras promoções
Campanha energia elétrica
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

31/12/2019
R$

31/12/2018
R$

960.682,75
628.152,83
5.249,23
342.511,54
280.392,06
229.132,97
12.126,50
125.000,00
91.000,00
1.006,47
103.396,95
84.946,95
18.450,00

870.340,78
541.637,72
5.671,19
295.933,93
240.032,60
209.584,74
14.363,05
50.000,00
130.380,74
4.840,95
10.000,00
119.118,32
99.091,32
20.027,00

960.682,75

870.340,78

(838.964,50)
(651.607,56)
(36.282,50)
(54.843,33)
(41.334,50)
(128.628,03)
(384.595,04)
(4.448,97)
(1.475,19)
(187.356,94)
(1.366,26)
(19.380,30)
(18.360,00)
(4.847,21)
(5.522,74)
(6.919,00)
(2.713,00)
(18.624,21)
(33.204,56)
(560,00)
(5.772,18)
(10.909,50)
(7.508,75)
(9.137,16)
(3.474,81)
(35.599,48)
(3.457,78)

(777.409,48)
(607.833,87)
(33.174,41)
(44.828,76)
(42.819,16)
(116.611,67)
(365.447,67)
(4.057,26)
(894,94)
(169.575,61)
(1.308,72)
(20.162,60)
(20.900,00)
(721,23)
(2.213,69)
(4.726,10)
(8.916,66)
(69,39)
(20.989,79)
(33.682,77)
(80,00)
(7.829,77)
(2.411,93)
(3.742,25)
(6.609,56)
(6.911,81)
(17.601,34)
(10.698,00)

SUPERÁVIT BRUTO

121.718,25

92.931,30

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas c/ pessoal
13º salário
Férias
FGTS
INSS
Ordenados e salários
PIS
Despesas Administrativas
Brindes e doações
Combustíveis e lubrificantes
Comunicações
Consertos e conservações
Consertos e conservação veículos
Depreciações e amortizações
Despesas c/ alimentação
Honorários contábeis
Impostos e taxas diversas
Impressos e material de divulgação
Inss autônomos
Locação de equipamentos
Material de expediente e permanente
Seguros
Serviços prestados pessoa física
Serviços prestados pessoa jurídica
Viagens e deslocamentos
( - ) Recuperação de despesas

(70.765,73)
(29.529,38)
(1.604,28)
(2.457,12)
(1.671,46)
(5.693,08)
(17.898,00)
(205,44)
(41.236,35)
(1.055,39)
(1.152,68)
(9.157,65)
(596,90)
(164,00)
(479,40)
(2.561,12)
(4.511,00)
(4.764,66)
(3.824,00)
(1.547,69)
(1.767,86)
(1.182,36)
(25,00)
(7.379,61)
(1.848,89)
781,86

(61.496,53)
(27.464,62)
(1.526,87)
(2.029,89)
(1.621,46)
(5.432,18)
(16.656,72)
(197,50)
(34.031,91)
(985,58)
(611,51)
(7.694,80)
(489,90)
(479,40)
(1.035,30)
(4.342,00)
(2.399,33)
(6.238,52)
(199,64)
(1.618,46)
(1.586,17)
(987,10)
(644,00)
(6.370,69)
(160,01)
1.810,50

(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS
Custos de Mão de Obra Direta
13º salário
Férias
FGTS
INSS
Ordenados e salários
PIS
Outras despesas
Gastos Gerais
Água e esgoto
Alimentação
Alugueis
Assistência Social
Bens de natureza permanente
Combustíveis e lubrificantes
Consertos e conservações
Cursos e atualizações
Depreciações e amortizações
Despesas c/ programas especiais
Despesas c/ viagens e deslocamentos
Energia elétrica
Impressos e material de divulgação
INSS autônomos
Material de consumo, limpeza e segurança
Material didático
Serviços prestados pessoa física
Serviços prestados pessoa jurídica

(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas de alienações patrimoniais
Custos de alienações patrimoniais

-

565,01

-

1.000,00
(434,99)

SUPERÁVIT OPER. ANTES RESULT. FINANC.

50.952,52

31.999,78

(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

12.297,44
17.827,57
(5.530,13)

10.974,29
18.111,02
(7.136,73)

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

63.249,96

42.974,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2019.

Darlei Giovane Kannenberg
Presidente
CPF 041.828.199-85

Clóvis Schenkel
Contador
CRC-SC nº 021510/O-3
CPF 851.109.229-34
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PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

31/12/2019

31/12/2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit líquido do exercício
Itens que não representam movimentação de caixa:
Ajustes patrimoniais de exercícios anteriores
Depreciações e amortizações
Baixa de ativo imobilizado
Geração bruta de caixa
Variação de ativos e passivos da atividade operacional
Adiantamento a funcionários
Despesas antecipadas
Outros débitos curto prazos líquidos
Caixa líquido obtido das atividades operacionais

63.249,96

42.974,07

19.103,61
82.353,57

4.345,10
21.424,18
480,00
69.223,35

(8.585,72)
75,63
11.568,09

(739,20)
(203,29)
6.802,56

85.411,57

75.083,42

(17.181,12)
(2.393,10)

(52.374,50)
(2.391,32)

(19.574,22)

(54.765,82)

(12.000,00)

12.000,00
(4.345,10)

(12.000,00)

7.654,90

53.837,35

27.972,50

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

335.679,87

307.707,37

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO

389.517,22

335.679,87

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de imobilizado
Aquisições de cotas de capital
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimento de empréstimos
Devolução/baixa de empréstimos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2019.

_________________________
Clóvis Schenkel
Contador
CRC-SC nº 21510/O-3
CPF 851.109.229-34

Darlei Giovane Kannenberg
Presidente
CPF 041.828.199-85

PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019 E 2018

Patrimônio Social

Ajustes patrimoniais de
exercícios anteriores

Superávit (Déficit) do
Exercício

Total do Patrimônio
Líquido

Valores expressos em R$
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Superávit do exercício
Transf. déficit do exercicio
Ajustes de exercícios anteriores
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Superávit do exercício
Transf. superávit do exercicio
Transf. ajustes de exercícios anteriores
Saldo em 31 de dezembro de 2019

354.475,87

(1.288,65)
353.187,22

42.974,07
4.345,10
400.506,39

-

(1.288,65)

353.187,22

4.345,10

42.974,07
1.288,65
-

42.974,07
4.345,10

4.345,10

42.974,07

400.506,39

(4.345,10)

63.249,96
(42.974,07)
-

63.249,96
-

63.249,96

463.756,35

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fraibugo (SC), 31 de Dezembro de 2019.

Darlei Giovane Kannenberg
Presidente
CPF 041.828.199-85

Clóvis Schenkel
Contador
CRC-SC nº 021510/O-3
CPF 851.109.229-34
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PEAL Jaraguá do Sul
CNPJ 08.889.308/0007-37
Rua Júlio Pedri, 58 – Vila Nova
Jaraguá do Sul (SC) – CEP 89.259-470
(47) 99670-9535– jaragua@peal.org.br
PEAL Pomerode
CNPJ 08.889.308/0005-75
Rua XV de Novembro, 10.298 – Testo
Central
Pomerode (SC) – CEP 89.107-000
(47) 99227-2167 – pomerode@peal.org.br

PEAL Barra São João - Benedito Novo
CNPJ 08.889.308/0008-18
Rua Jorge Becker, 1.550 – Barra São João
Benedito Novo (SC) – CEP 89.124-000
(47) 3385-0297 – bsjoao@peal.org.br

PEAL Doutor Pedrinho
CNPJ 08.889.308/0004-94
Rua Navegantes, 93 – Nova Rodeio
Doutor Pedrinho (SC) – CEP 89.126-000
(47) 3388-0651 – drpedrinho@peal.org.br

PEAL Benedito Novo
CNPJ 08.889.308/0003-03
Rua das Missões, 53 – Alto Benedito Novo
Benedito Novo (SC) – CEP 89.124-000
(47) 3385-0297 –bnovo@peal.org.br

PEAL Fraiburgo (MATRIZ)
CNPJ 08.889.308/0001-41
Rua das Missões, 106 – Santo Antônio
Fraiburgo (SC) – CEP 89.580-000
(49) 98856-4109 – fraiburgo@peal.org.br

PEAL Timbó
CNPJ 08.889.308/0002-22
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 181 –
Centro
Timbó (SC) – CEP 89.120-000
(47) 99969-4448 – timbo@peal.org.br

PEAL Concórdia
Rua João Suzin Marini, 1.028 – Nossa
Senhora da Salete
Concórdia (SC) – CEP 89.700-000
(49) 3444-9942 – concordia@peal.org.br

PEAL Indaial
CNPJ 08.889.308/0006-56
Rua Campinas, 384 – Benedito
Indaial (SC) – CEP 89.130-000
(47) 3394-1521 – indaial@peal.org.br

Secretaria Administrativa
CNPJ 08.889.308/0001-41
Rua das Missões, 53 – Alto Benedito Novo
Benedito Novo (SC) – CEP 89.124-000
(47) 3385-1843 – peal@peal.org.br
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