Editorial

Janeiro foi o mês de férias para os alunos e colaboradores dos
projetos “Marc Romano” e “Lutando pela Inclusão”.
Apesar disso, o Instituto Superar não parou. No início do mês foi
realizada a primeira reunião do ano com a Equipe Técnica Social. Esta
equipe tem por objetivo realizar o acompanhamento psicossocial de
todos os assistidos do Instituto. Atualmente ela é composta por uma
assistente social, que faz o acompanhamento dos alunos do projeto
“Marc Romano”, no Rio de Janeiro e por uma psicóloga voluntária,
também responsável pela coordenação social do Instituto, que atende
aos alunos do projeto “Lutando pela Inclusão”.
Nesta reunião foram traçados os objetivos da equipe em 2012,
além de estipulada a padronização do acompanhamento psicossocial
nos dois projetos. Pretendemos, com isso, desenvolver ainda mais as
ações sociais do Instituto Superar, nossa principal meta neste ano.
Tenham uma ótima leitura e um excelente carnaval!
Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Reunião da Equipe Técnica Social
No dia 04 de janeiro realizamos, no Rio de Janeiro, a primeira reunião em 2012
da Equipe Técnica Social dos projetos “Marc Romano” e “Lutando pela
Inclusão”. Neste encontro foram delimitados os objetivos da equipe, bem como
a padronização das ações psicossociais nos dois projetos.
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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

3.116,83

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

93,06

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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650,00

1.376,83

720,00

560,00

647,00

536,00

11,82

DESPESA TOTAL

2.567,88

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.116,83
2.567,88
548,95

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.624,61
5.173,56

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.872,87

10.956,28

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.658,69

2.677,55
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