Editorial
No mês de abril tivemos uma reunião no Centro de Ensino Fundamental
I da Cidade Estrutural – Brasília/DF para tratar do reinício das atividades do
nosso projeto de reforço escolar, chamado Educando. A escola mostrou muito
interesse na manutenção da parceria e tivemos o retorno das aulas no dia
18/03.
As aulas atualmente acontecem na própria escola, em uma sala cedida
pela Direção, mas temos a intenção de montar um espaço próprio, o que nos
daria muito mais flexibilidade de horários e também a possibilidade de atender
crianças de outros centros de ensino. O objetivo, na verdade, é reunir as
atividades dos nossos dois projetos em um único centro de atividades, que hoje
é tão pequeno que mal comporta os alunos das aulas de artes marciais.
Estamos trabalhando para resolver isso por dois caminhos: celebração de
alguma parceria ou ampliação da nossa captação de recursos.
Um ótimo mês para todos!

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Reunião no CEF I da cidade Estrutural e reinício das aulas
No dia 11.03.15 tivemos uma reunião no Centro de Ensino Fundamental I da
Cidade Estrutural para tratar do reinício das aulas de reforço escolar do projeto
Educando. A parceria entre a escola e o Instituto Superar foi mantida e as
atividades foram retomadas no dia 18 de março. Atenderemos alunos do 5º
ano do ensino fundamental e as aulas acontecerão às segundas e sextas, de
9h às 10h30min.
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Turmas do projeto Lutando pela Inclusão na Cidade Estrutural
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

340,00

Doações – Boleto Bancário

1.277,40

Aplicações Financeiras

0,00

TOTAL DE RECEITAS

1.617,40

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador
(pagamento dos meses de Janeiro/15
e Fevereiro/15)
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

135,80

713,14

660,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

10,86

TOTAL DE DESPESAS

1.519,80
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TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

1.617,40
1.519,80
97,60

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

7,47
105,07

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

Compromissada Plus
Itaú

11.992,15

13.261,24

13.377,20

CDB Plus Itaú

2.650,00

3.466,72

3.499,26

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

2.171,93

2.190,00
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