Editorial
Estamos chegando ao fim de mais um ano. Hora de olhar para trás e
avaliar nossas ações. Quais foram nossos acertos? Quais foram nossos erros?
Foi isso que a equipe do projeto Marc Romano fez, na reunião geral realizada
no dia 23 de novembro. A equipe do projeto Lutando pela Inclusão terá a sua
reunião geral em dezembro.
Mas não podemos só olhar para trás! Precisamos analisar o que foi feito,
identificar o que pode ser melhorado e então olhar para frente, planejando
2013.
Terminamos o ano de 2012 com três projetos em funcionamento:
Lutando pela Inclusão, Marc Romano e Palavra Viva. Nos dois primeiros
trabalhamos com aulas gratuitas de Jiu-Jitsu e no último com aulas gratuitas de
teatro, tendo como objetivo geral, nos três casos, a inclusão de crianças e
adolescentes em situação de risco social. Vamos entrar no próximo ano com os
dois primeiros projetos a todo vapor, mas infelizmente ainda não sabemos se o
projeto Palavra Viva terá continuidade. A coordenadora e professora voluntária
não está com tempo disponível para as atividades e talvez precisemos
suspender as aulas temporariamente.
Notícias ruins e notícias boas... no mesmo informativo em que
informamos a possível paralisação do Palavra Viva, temos a felicidade de
anunciar nosso novo projeto: Educando, no qual trabalharemos com aulas de
reforço escolar para crianças moradoras da cidade Estrutural – Brasília/DF.
Será nossa primeira iniciativa diretamente na área da educação e estamos
terminando de montar a equipe de voluntários.
Um feliz natal e ótimo réveillon para todos nós.
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Entrevista na rádio Transamérica
O coordenador de projetos do Instituto Superar participou, no dia 10 de
novembro, de uma entrevista no programa Estação Transamérica, da rádio
Transamérica Brasília. Na ocasião, falou um pouco sobre a história da
instituição, nossos projetos atuais e o planejamento para 2013. O programa foi
transmitido ao vivo e infelizmente não conseguimos a gravação para
disponibilizar no nosso site.
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Primeira reunião da equipe
Tivemos, no dia 17 de novembro, a primeira reunião com a equipe do nosso
novo projeto: Educando, no qual trabalharemos com aulas de reforço escolar
para crianças moradoras da cidade Estrutural – Brasília/DF. Estamos
terminando a fase de planejamento das ações, para elaboração da proposta de
projeto. A idéia é que as atividades se iniciem juntamente com o ano letivo
escolar em 2013.

Reunião geral
No dia 23 de novembro realizamos a reunião geral anual do projeto Marc
Romano. Com a presença de toda a equipe, fizemos a avaliação das atividades
de 2012 e o planejamento para o próximo ano. Confirmamos a renovação das
três parcerias com as empresas Lex Labor, Babel Livros e Powerpack, o que
nos permitirá manter a mesma estrutura de trabalho em 2013. Temos como
principal meta para o ano a inserção de alguns indicadores de desempenho do
projeto, que permitirão um acompanhamento mais preciso do impacto social
gerado pelas nossas atividades.

Preparação para a Copa América
Sete alunos do projeto Marc Romano participarão da Copa América de JiuJitsu, que será realizada nos dias 08 e 09 de dezembro no Clube América –
Tijuca/RJ. Estamos entrando na última semana de preparação e os nossos
atletas estão a todo vapor, para trazer várias medalhas para a equipe.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

0,00

Doações – Boleto Bancário

1.712,38

Parcerias

1.650,00

RECEITA TOTAL

3.362,38

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento do
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto Superar.
JCBR Contabilidade – Contador

103,54

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00
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560,00

658,00

12,30

622,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social

100,00

DESPESA TOTAL

2.500,84

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.362,38
2.500,84
861,54

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.703,99
4.565,53

INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.566,97

11.623,33

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.824,40

2.837,62
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