Editorial
Em janeiro tivemos uma reunião com a nossa equipe pedagógica para
tratar das atividades educacionais deste ano. Decidimos iniciar as aulas em
março e no final de fevereiro a equipe se reunirá novamente para definir o
plano de trabalho.
Tivemos, ainda, uma confraternização com os alunos do projeto Lutando
pela Inclusão, com a realização de uma aula especial e de um lanche.
Um ótimo mês para todos nós!
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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21 de janeiro de 2016 – Reunião da equipe pedagógica
No dia 21.01.16 tivemos uma reunião com a nossa equipe pedagógica, para
tratar do início das atividades educacionais deste ano. Como já havíamos
decidido no ano passado, mudamos o foco das atividades, deixando de lado as
aulas de reforço escolar e passando a focar na preparação dos atendidos para
o mercado de trabalho e para as demais etapas da vida adulta. O antigo projeto
Educando foi integrado ao projeto Lutando pela Inclusão e passaremos a
oferecer as atividades esportivas e pedagógicas para o mesmo grupo de
alunos. Marcamos o início das aulas para a primeira semana de março.

30 de janeiro de 2016 – Confraternização dos alunos
No mês de dezembro/15 acabamos não realizando nossa tradicional
confraternização de final de ano, por falta de um lugar adequado para o evento
e também pelos gastos que tivemos nas obras do nosso novo centro de
atividades. Mas para não passar em branco, decidimos montar, no dia
30.01.16, uma tarde especial para os alunos do projeto Lutando pela Inclusão.
Primeiro eles tiveram uma aula especial e em seguida um lanche, com caldos,
pizza, refrigerante e sobremesa. Sabemos que não foi tão bom quanto um dia
no clube, mas foi o que tivemos condições de fazer. Diversão e comida gostosa
não faltaram!
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Confraternização dos alunos
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

640,00

Doações – Cartão de Crédito

960,00

Doações – Boleto Bancário

1.277,40

Aplicações Financeiras

13,91

TOTAL DE RECEITAS

2.891,31

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

243,70

45,90

739,54

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

800,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

89,06
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SA Atacadista de Alimentos Ltda
(Superadega) e Restaurante Bella
Pizza
–
Compras
para
confraternização dos alunos do projeto
Lutando pela Inclusão

258,16

TOTAL DE DESPESAS

2.176,36

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

2.891,31
2.176,36
714,95

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.954,65
6.669,60

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

14.611,42

14.833,01

CDB Plus Itaú

2.650,00

0,00

3.846,97

3.875,84

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

2.870,65

2.890,12
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