Editorial
Iniciamos 2013 colocando a casa em ordem. Férias? Só para os alunos
e professores dos projetos. Para a coordenação é hora de concluir todos os
relatórios do ano anterior, para então organizar 2013: renovação dos termos de
parceria, planejamento financeiro, definição dos cronogramas e planos de
trabalho dos projetos, aquisição do material que será usado nas atividades,
elaboração dos formulários e questionários dos projetos, etc. etc e etc. Apesar
de não termos quase nenhuma atividade acontecendo, janeiro é sempre um
dos meses mais corridos e cansativos.
Ainda no final de 2012 tivemos alguns eventos nos projetos, que
encerraram as atividades do ano. No projeto Lutando pela Inclusão realizamos
um campeonato em conjunto com os alunos da equipe Arena Jiu-Jitsu –
Ceilândia/DF, seguido de um almoço. Já no projeto Marc Romano a
confraternização aconteceu na academia Gávea Gym – Rio de Janeiro, com a
presença das duas turmas.
Feliz 2013 para todos nós!

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Confraternização de final de ano
Realizamos, no dia 16.12.12, a confraternização de final de ano do projeto
Lutando pela Inclusão. O evento aconteceu na Ceilândia, na sede do projeto
social Arena Jiu-Jitsu e tivemos um campeonato entre os alunos dos projetos,
seguido de um almoço. No total foram 35 crianças e adolescentes
participantes, sendo 21 alunos do Instituto Superar e 14 alunos da equipe
Arena. Parabéns a todos os atletas! Agradecemos a todos os voluntários que
participaram de alguma maneira e contribuíram para que o evento pudesse
acontecer: Junior Schosser, coordenador do Arena, que nos recebeu da melhor
maneira possível; Plínio Vieira, da loja TNT Suplementos, que forneceu os kits
para premiação dos primeiros colocados; além da equipe de coordenadores e
monitores do Instituto Superar: Geter Lirio, Ismael Lucas, Marcia Pinheiro,
Patrícia Gonçalves, Pedro Sousa e Rilben Ribeiro.
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Copa América de Jiu-Jitsu
Parabéns aos sete alunos do projeto Marc Romano que participaram da Copa
América de Jiu-Jitsu, realizada no dia 08.12.12 no Clube América – Tijuca/RJ.
Os resultados foram os seguintes: Ana Gabriela Gomes – 1.º lugar; Anna Laura
Oliveira – 1.º lugar; Daniel Gomes – 5.º lugar; Enzo Guimarães – 2.º lugar;
Matheus Ricardo – 2.º lugar; Michelle Souza – 2.º lugar e Shayene Silva – 1.º
lugar.
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Encerramento do ano
Encerrando as atividades do projeto Marc Romano em 2012, no dia 16.12.12
tivemos a graduação dos alunos da turma II e no dia seguinte a
confraternização de natal, com a presença das duas turmas. As atividades
serão paralisadas durante o período de férias escolares e voltam ao normal em
fevereiro/13.

Reunião no CEF I - Estrutural
No dia 12.12.12 a equipe do projeto Educando teve uma reunião com a
Diretora do Centro de Ensino Fundamental I da Estrutural/DF, ocasião em que
foi apresentado o projeto e firmada uma parceria para 2013. Atenderemos, nas
atividades de reforço, alunos do 5.º ano da escola, atuando de forma integrada
com as professoras do colégio.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

0,00

Doações – Boleto Bancário

1.657,71

Parcerias

1.650,00

RECEITA TOTAL

3.307,71

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
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.
Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

103,54

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

100,00

DESPESA TOTAL

1.318,79
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658,00

12,25

445,00

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.307,71
1.318,79
1.988,92

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.565,53
6.554,45

INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.623,33

11.678,95

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.837,62

2.857,94
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