Editorial
O mês de Agosto terminou com o afastamento da presidente Dilma
Rousseff e, acompanhando a votação no senado, não tive como não me
lembrar de 1992, quando acompanhei, também pela televisão, o impeachment
do então presidente Fernando Collor. Em cerca de trinta anos de eleições
diretas, que começaram após o período da ditadura militar, acho que tirarmos
dois presidentes do poder durante o mandato é um pouco demais. Tem alguma
coisa bem errada acontecendo e penso que o problema pode ser resumido em
uma palavra: educação. Ou falta dela.
A turma que defendia a saída da presidente dizia que o povo tinha
errado ao elegê-la e, do outro lado, quem defendia a sua permanência culpava
os que votaram nos deputados e senadores do PMDB, PSDB e aliados, que
montaram o tal do “golpe”. Ou seja, independentemente da ideologia ou
corrente política, em uma coisa todo mundo concorda: o brasileiro vota muito
mal. E o que está por trás de um voto ruim? Falta de instrução e falta de senso
crítico. Em outras palavras: falta de educação.
É em momentos como esse que reforço a minha convicção de que o
futuro do nosso país depende da conscientização de cada criança e
adolescente sobre a sua importância no mundo e sobre a sua capacidade de
efetivamente mudar o ambiente e a vida das pessoas à sua volta. É um
trabalho gigante a ser feito, mas acho que dando um passo de cada vez
podemos chegar lá.
Foi pra isso que criamos nossas atividades pedagógicas, que acontecem
aos sábados. Aliás, estamos precisando de professores! Você não quer
participar??
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

100,00

Doações – Cartão de Crédito

970,00

Doações – Boleto Bancário

878,70

Aplicações Financeiras

0,00

TOTAL DE RECEITAS

1.948,70

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Paypal do Brasil Serviços de
Pagamentos – Tarifa de intermediação
de serviço de cobrança
JCBR Contabilidade – Contador

228,46
46,50
739,54

Solange Alves Ribeiro Figueiredo –
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

800,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

52,15
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2º Ofício de Registro Civil, Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas de
Brasília – Registro de Ata de
Assembléia Geral do Instituto Superar

172,95

TOTAL DE DESPESAS

2.039,60

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

1.948,70
2.039,60
- 90,90

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

8.322,32
8.231,42

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

15.762,80

15.969,51

CDB Plus Itaú

2.650,00

0,00

4.126,96

4.182,86

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

3.034,04

3.070,94
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