Editorial
Mais um ano se inicia e com ele renovamos as esperanças de
construir algo melhor. 2011 foi um ano bastante difícil para o Instituto
Superar. Traçamos diversas metas, mas apenas algumas puderam ser
concretizadas.
Foi por essa razão que os coordenadores dos projetos “Lutando
pela Inclusão” e “Marc Romano”, em conjunto com a coordenadora social
do Instituto Superar reuniram-se para elaborar o Plano de Ação de 2012.
Neste ano, pretendemos nos aproximar dos nossos objetivos
iniciais e enfatizar cada vez mais as ações sociais dos nossos projetos. A
contratação de uma assistente social para o projeto “Marc Romano” e o
retorno da psicóloga voluntária no projeto “Lutando pela Inclusão” serão
apenas a retomada de um sonho.
Em dezembro o Instituto Superar realizou mais um evento para
captação de recursos com a colaboração de diversos voluntários, que
ajudaram na organização e na venda de convites. Como diretorapresidente, agradeço a participação e o empenho de cada um de vocês!
Certa vez ouvi que sonho que se sonha junto vira realidade. Vocês, com
certeza, fazem parte dessa realidade!
Como forma de iniciarmos nosso novo ciclo de trabalho, focando
cada vez mais a área social, parte dos recursos obtidos com o “Jantar
Solidário” foi utilizada na compra de presentes de natal para os alunos do
projeto “Lutando pela Inclusão – Estrutural”. Foi muito gratificante ver a
expressão de felicidade no olhar de cada um deles!
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Já no projeto Marc Romano, em dezembro, os nossos jovens
atletas participaram da XII Copa Rolls Gracie de Jiu-Jitsu. Parabéns aos
alunos e professores pelo excelente resultado!
Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, nossos parceiros
e colaboradores, que apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas em
2011 não deixaram de acreditar no nosso Instituto!
Um forte abraço e um ano novo repleto de superações!
Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Jantar Solidário
No dia 08 de dezembro realizamos, em Brasília, um jantar solidário com o
objetivo de captar recursos para as atividades do Instituto Superar em 2012. O
jantar foi um sucesso e conseguimos chegar ao montante de R$ 2.715,00. Um
belo resultado, considerando que tivemos apenas um mês para preparar o
evento e vender os convites. Para o próximo ano teremos outras iniciativas do
gênero. Muito obrigado a todos!
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Participação da XII Copa Rolls Gracie de Jiu-Jitsu
Dia 04 de dezembro, cinco alunos do projeto Marc Romano participaram da XII
Copa Rolls Gracie de Jiu-Jitsu e trouxeram várias medalhas para a equipe. Os
resultados: Shayene - medalha de ouro; Michelle - medalha de prata; Ana
Laura - medalha de ouro; Enzo - medalha de ouro e Wellington - medalha de
ouro.
Reunião Geral do projeto Marc Romano
Após a reunião da coordenação, em novembro de 2011, realizamos no dia 19
de dezembro uma reunião geral com a presença de toda a equipe do projeto
Marc Romano, o coordenador do projeto Lutando pela Inclusão e a
coordenadora social do Instituto Superar, na qual foram passadas aos
profissionais as orientações e observações sobre as atividades em 2012.

Distribuição dos Presentes de Natal
No dia 15 de dezembro, a psicóloga voluntária do projeto Lutando pela Inclusão
esteve no Centro de Ensino Fundamental I da Estrutural, onde acontecem as
aulas da turma III, para a entrega dos presentes de natal aos alunos. A
surpresa marcou o encerramento das atividades de 2011, tendo em vista que
iniciamos o recesso de final de ano e retomaremos as aulas em fevereiro/12. O
período de recesso será o mesmo para a turma II.
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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)

2.740,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

5.066,60

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador

90,84

540,00

786,60

1.123,65

–

16,35

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
Banco Itaú – Investimento CDB Plus

536,00

2.650,00

DESPESA TOTAL

4.416,84

Secretaria da Receita Federal
Pagamento DARF Contador

5

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

5.066,60
4.416,84
649,76

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.974,85
4.624,61

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.788,33

10.872,87

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.650,00

2.658,69
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