Editorial

Em abril as aulas das turmas II e III do projeto Lutando pela
Inclusão tiveram um pequeno recesso de 2 semanas, em virtude das
férias do nosso professor voluntário.
Para nossa satisfação, todos os alunos estiveram presentes no
retorno às aulas! Aproveitando o bom número de alunos na turma III –
Vila Estrutural, foi realizada uma reunião com todos os responsáveis sob
a coordenação da psicóloga do projeto, que pôde fazer uma breve
apresentação do Instituto, além de tirar dúvidas sobre as atividades
desenvolvidas.
Aproveito a oportunidade para desejar a todas as mães que
colaboram com os nossos projetos um excelente mês das mães, porque
um dia é muito pouco diante de tudo que vocês fazem!
Um beijo,

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Entrevistas na turma III
No dia 28 de abril a psicóloga do projeto realizou entrevistas com os
responsáveis pelos alunos da turma III, com o objetivo de apresentar o projeto
e preencher as fichas de inscrição. Nas próximas semanas os atendidos
apresentarão a documentação exigida para o ingresso na turma e em seguida
distribuiremos os kimonos.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas jurídicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Patrocínio (pessoas jurídicas)

90,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

4.166,60

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
da turma I
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
JCBR Contabilidade – Contador

81,48

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
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540,00

2.536,60

720,00

800,00

908,41

536,00

11,15

DESPESA TOTAL

3.057,04

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

4.166,60
3.057,04
1.109,56

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

1.155,52
2.265,08

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.118,21

10.190,65
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