Editorial
Em fevereiro voltamos às atividades nos projetos Lutando pela Inclusão
e Marc Romano. Não tivemos modificações nos dias, locais e horários.
Com relação ao projeto Educando, nossa nova atividade para 2013,
estamos tentando viabilizar o seu início para março ou abril. Esperamos que dê
tudo certo!
Um ótimo mês para todos nós e até a próxima edição.

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Fim do recesso
A turma I do projeto Lutando pela Inclusão voltou às atividades no dia 19/02/13,
após o período de recesso de final de ano. Já os alunos da turma II não tiveram
paralisação e as aulas foram mantidas normalmente durante os meses de
dezembro e janeiro. Confira os locais, dias e horários das aulas:
- Turma I: aulas às terças e quintas, das 17h30min às 19h no Ginásio de
Esportes do Cruzeiro;
- Turma II: aulas às terças e quintas, das 19h30min às 20h30min, no Espaço
Superar (Estrutural).

Volta às aulas
Após o período de recesso, voltamos às atividades do projeto Marc Romano no
dia 04/02/13. Começamos o ano com um total de 17 alunos e uma equipe
composta por: uma coordenadora, dois professores e uma assistente social. Os
dias, horários e locais das aulas foram mantidos:
- Turma I: aulas às segundas e quartas, das 18h às 19h na Academia Gávea
Gym;
- Turma II: aulas às terças e quintas, das 18h às 19h30min no Clube Carioca.

Expectativa para o início
Estamos na expectativa de iniciar o nosso novo projeto, "Educando", ainda no
primeiro semestre de 2013. Teremos uma reunião no Centro de Ensino
Fundamental I da Estrutural em março para tentar definir a data de início.
Nossa equipe já está montada e pronta para o trabalho.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

185,00

Doações – Boleto Bancário

1.142,29

Parcerias

1.650,00

RECEITA TOTAL

2.977,29

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador

118,08

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

560,00

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00

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

100,00
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667,83

720,00

600,00

2.º Ofício de Títulos e Documentos do
DF – Registro da alteração no
estatuto e da ata de assembléia geral
ordinária de 2013
Universo Online S.A. – Anuidade do
serviço de hospedagem do site do
Instituto Superar

277,76

DESPESA TOTAL

3.648,61

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.977,29
3.648,61
- 671,32

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.947,76
2.276,44

159,94

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.740,24

11.791,32

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.872,85

2.885,15
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