Editorial
Dezembro, em função das festas de final de ano, foi um mês de
poucas atividades no Instituto. Na maioria das turmas dos projetos tivemos o
início do recesso de final de ano com a paralisação das aulas até janeiro.
A direção do Instituto e os coordenadores de projeto aproveitaram
a relativa tranqüilidade para avaliar todas as ações do ano de 2008, com a
elaboração de relatórios abordando os resultados obtidos, a relação com as
metas inicialmente estipuladas, o impacto das atividades sobre o público alvo,
além do planejamento e das perspectivas para este novo ano.
Resumindo: estamos em um momento de avaliar o que passou e
planejar o que está por vir. No próximo informativo traremos mais informações
e novidades sobre nossas ações em 2009.

Stella Cintra
Diretora-presidente
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Participação na II Copa América de Jiu-Jitsu
No dia 07 de dezembro de 2008 tivemos a estréia da turma III do projeto Marc
Romano em campeonatos, com a participação dos alunos Lucas Melo e
Leandro Vieira na II Copa América de Jiu-Jitsu, realizada no América Futebol
Clube – Tijuca/RJ. Tivemos também a participação do aluno Wellington
Nolasco, da turma II. Estiveram presentes no evento os professores das duas
turmas, uma de nossas nutricionistas e a coordenadora do projeto. Nossos
jovens atletas Wellington e Lucas ficaram em terceiro lugar e Leandro, apesar
de ter feito uma ótima luta, não chegou a subir no pódio. Parabéns aos três
competidores, independentemente do resultado, pois todos mostraram muita
determinação e força de vontade, deixando os demais membros da equipe
muito orgulhosos.

Festa de final de ano
Depois da comemoração de final de ano do projeto “Lutando pela Inclusão”,
realizada no dia 30 de novembro em Brasília, celebramos em dezembro o
encerramento das atividades de 2008 no projeto “Marc Romano”. O evento foi
realizado no domingo, dia 21, no bairro da Gávea (Rio de Janeiro), próximo ao
local das aulas e contamos com a presença dos atendidos e de seus familiares,
além de toda a equipe do projeto, de voluntários e também de vários
colaboradores. A coordenação programou algumas atividades para os alunos,
que puderam jogar futebol, participaram de uma oficina de Origami e ainda
receberam presentes (mochilas, brinquedos, camisetas do projeto, dentre
outros). O nosso grande objetivo ao organizar a festa era promover a
confraternização entre todos aqueles que, de alguma forma, encontram-se
envolvidos com o projeto e mobilizados em torno da mesma causa social.
Ficamos bastante satisfeitos em perceber que essa finalidade foi alcançada e
aproveitamos este espaço para agradecer àqueles que contribuíram para a
realização da festa e também para o sucesso do projeto ao longo de todo o
ano.
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Na movimentação financeira de dezembro/08 tivemos alguns
gastos extras relativos à comemoração de final de ano do projeto Lutando pela
Inclusão, em Brasília/DF. Por essa razão decidimos divulgar, além da planilha
tradicional, com os gastos gerais, uma outra com os custos específicos da
festa:

PRODUTO/SERVIÇO

FORNECEDOR

VALOR (R$)

Aluguel de salão de
festas

Clube - ADEPOL

Serviço de alimentação
(almoço)

Roberto da Costa
Barroso (responsável
pelo bar do clube)

400,00

Roberto da Costa
Barroso (responsável
pelo bar do clube)

64,00

Fornecimento - bebida
(16 garrafas de
refrigerante ao preço
unitário de R$ 4,00)
Fornecimento de frutas
(montagem da mesa de
frutas)
Serviço de transporte
Aluguel de mesas e
cadeiras

Supermercado Veneza
Pardalbus Transporte de
Passageiros LTDA-ME
João Batista de Lima (JB
Aluguel)

TOTAL (R$)
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Espaço cedido
gratuitamente

Doação
170,00
160,00

794,00

RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Doação
de
pessoas
jurídicas
(empresas patrocinadoras)

150,00
939,40
2.000,00

RECEITA TOTAL

3.089,40

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 II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
Gastos diversos com a comemoração
de final de ano do projeto Lutando
pela
Inclusão
(Brasília/DF)
–
Descrição dos gastos em tabela
específica
FNAC Brasil Ltda. – Compra de
cartuchos de tinta para impressora
1.º Ofício de Notas de Brasília
(cartório) – Autenticações de diversos
documentos

76,92
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816,00
800,00
794,00

108,29
206,00

Print Têxtil Confecção de Roupas
Ltda. – Aquisição de material para
divulgação do Instituto e dos projetos
– Compra de 90 camisetas ao preço
unitário de R$ 13,00
JCBR Contabilidade – Contador
(Honorários + DARF)

1.170,00

DESPESA TOTAL

4.849,21

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.089,40
4.849,21
-1.759,81

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.530,21
3.770,40
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878,00

