Editorial

Todos os meses buscamos atualizar nossos colaboradores
com notícias recentes das ações dos dois projetos do Instituto Superar.
Este mês será diferente. Falaremos sobre a ação de um dos alunos do
projeto Lutando pela Inclusão, em Brasília.
Eduardo é integrante da turma da manhã (turma I) destinada
aos alunos que estudam à tarde e, por isso, precisam treinar mais cedo.
Em função do horário escolar, muitos alunos do ano passado tiveram que
“migrar” para a turma da tarde (Turma II), restando na turma I apenas
ele.
Alguns novos alunos entravam nesta turma, mas desistiam
em poucas semanas. Eduardo não desistia. Acordava cedo e fazia a
aula, mesmo que fosse sozinho.
A coordenação do projeto chegou a pensar na possibilidade
de fechar a turma até que houvesse demanda para dar continuidade com
o nosso trabalho.
Foi aí que surgiu a idéia de conversar com Eduardo sobre o
que estava acontecendo. Prometemos 1 grau se ele trouxesse 2 amigos
para entrar na turma (nesta época estávamos com 3 alunos). A nossa
surpresa foi que em 2 semanas ele já tinha apresentado 4 amigos! E no
final deste mês já estamos com 10 alunos. Eduardo assumiu a “missão”
de trazer novos amigos. Já recebeu o seu grau e em breve trocará de
faixa.
Hoje, quando vejo a felicidade deste aluno treinando com a
turma cheia, percebo que ele também se sente responsável por esta
conquista. Talvez a motivação inicial tenha sido o grau ou a vontade de
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ter novos alunos para treinar. Mas uma coisa não podemos negar: se
conseguimos mobilizar uma criança de apenas 11 anos a lutar pelo
projeto, a compreender o sentido do nosso trabalho, sem dúvida estamos
no caminho certo!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Inauguração do novo site
Em breve será inaugurado o novo site do Instituto Superar. Estamos
reformulando o site atual, buscando deixá-lo mais moderno, ágil e interativo e
acreditamos que as alterações estarão disponíveis até o final de junho. Todos
serão avisados da data do lançamento do site através de e-mail. Boa
navegação!
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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)

309,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.236,60

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
das turmas I e II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

90,36

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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448,00

1.479,60

720,00

800,00

530,00

490,00

10,56

Secretaria de Fazenda do DF –
Pagamento do IPTU 2010 da sede do
Instituto Superar.

760,08

DESPESA TOTAL

3.401,00

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.236,60
3.401,00
- 164,40

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.188,78
5.024,38

 INVESTIMENTOS

Fundo
Itaú Multimercado
Moderado
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Investimento
Inicial
5.000,00

Rentabilidade
no Mês
-0,70%

Saldo Líquido
5.028,37

