Editorial
Janeiro foi um mês de poucas atividades para os alunos dos
projetos Marc Romano e Lutando pela Inclusão, mas de muito trabalho
para a Diretoria do Instituto.
Há muito tempo tentávamos nos estruturar financeiramente
para instalar nossa sede em um local definitivo e conseguimos isso neste
mês. O primeiro passo foi dado, com a locação da sala comercial. Agora
temos mais um longo caminho para reformar o escritório e mobiliá-lo.
Ainda em janeiro tivemos uma reunião com o Gerente de
Esporte e Lazer do Cruzeiro – DF e pudemos renovar nossa parceria
para o ano de 2009.
O trabalho continua e ainda temos muito que fazer!

Stella Cintra
Diretora-presidente

1

Nova sede do Instituto Superar
Depois de quase dois anos de funcionamento do Instituto Superar
provisoriamente no bairro do Sudoeste, em um local cedido por um associado,
finalmente temos o prazer de informar a todos a locação da sala comercial
onde funcionará a nossa sede definitiva. O contrato foi assinado no dia 20 de
janeiro e estamos iniciando a reforma do espaço, assim como a compra da
mobília para montarmos nosso escritório. Esse processo será longo, pois
custearemos tudo exclusivamente com nossas doações mensais e, para não
comprometer a sustentabilidade do Instituto, faremos as obras lentamente,
utilizando apenas uma parte do nosso saldo mensal.
Já há algum tempo vínhamos planejando essa mudança, mas
antes precisávamos consolidar nossa rede de doadores para garantir o
pagamento de todos os gastos decorrentes da locação da sala: aluguel,
condomínio, energia elétrica, água, IPTU e seguro. Queremos agradecer a
todos os colaboradores que permitiram ao Instituto dar mais esse grande
passo. Nosso novo endereço: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) –
Quadra 05-C - Área Especial 06 – Sala 110 – Brasília/DF.

Retorno às aulas da turma III
No dia 05 de janeiro tivemos a retomada das aulas da turma III do
projeto, após o período de recesso de final de ano. O local e o horário das
aulas foram mantidos: Clube Carioca – 2.ª e 4.ª de 17h30min. às 19h. As
aulas das turmas I e II serão reiniciadas em fevereiro.
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Em busca de novas parcerias
No dia 21 de janeiro a psicóloga voluntária do projeto teve um
encontro com o Chefe do Núcleo de Campanhas Educativas de Trânsito do
DETRAN/DF, Sr. Erandi Silva. Nesta conversa inicial foram apresentados o
Instituto Superar e o projeto Lutando pela Inclusão, além de uma proposta
informal de parceria. Nosso objetivo é trabalhar a cidadania no trânsito através
de um ciclo de palestras oferecido pelo DETRAN/DF e dar maior visibilidade às
ações do projeto. Estamos bastante otimistas com o fechamento de mais uma
parceria de sucesso!

Reunião com a Gerência de Esporte e Lazer do Cruzeiro - DF
No dia 27 de janeiro tivemos uma reunião com o novo Gerente de
Esporte e Lazer do Cruzeiro para tratar da utilização do espaço do Ginásio de
Esportes em 2009. Na ocasião a Administração reiterou o seu apoio ao projeto
e se comprometeu a ceder o tatame do ginásio para a realização das aulas
durante todo o ano de 2009.

Reinício das aulas adiado
De acordo com o nosso planejamento de 2009, a retomada das
aulas do projeto, após o período de recesso de final de ano, aconteceria no dia
20 de janeiro. No entanto, em virtude das obras de restauração e manutenção
do Ginásio de Esportes do Cruzeiro – DF, o reinício das atividades foi adiado
para março. A data ainda não foi definida pela coordenação do projeto e
dependerá da liberação do espaço pela Administração Regional.
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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 parceiras)

55,00
1.489,60

RECEITA TOTAL

3.544,60

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú - Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade - Contador

93,72

1.º Ofício de Notas de Brasília
(Cartório)
–
Autenticações
e
reconhecimento
de
firma
para
alteração do Estatuto.
Piazuma – Materiais para Construção
Ltda. (Cimfel) – Compra da primeira
parte do material para reforma da nova
sede do Instituto Superar.
DESPESA TOTAL
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2.000,00

800,00
450,00
86,64

281,32

1.711,68
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RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.544,60
1.711,68
1.832,92

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.770,40
5.603,32

