Editorial
E chegamos a outubro/14, mês de eleições. Engraçado como nos meses
que antecedem a votação vejo surtos de solidariedade de diversos candidatos,
que resolvem procurar projetos sociais para apoiar e fazer doações.
Surpreendente que durante os quatro anos de mandato a solidariedade
simplesmente passa, até as eleições seguintes, quando o ciclo recomeça.
Uma pena que tenhamos esse tipo de filantropia interesseira, movida por
voto e não pela vontade de ajudar o próximo.
Como representante do Instituto Superar, fui procurado algumas vezes
nas últimas semanas e é em momentos assim que a existência de princípios e
valores bem definidos na entidade faz toda diferença. As ofertas são
tentadoras. É difícil ver os alunos das turmas de Jiu-Jitsu treinando com
kimonos rasgados e receber uma oferta de kimonos novos para todo mundo,
assim como é complicado vê-los amontoados em uma sala pequena e receber
a proposta de levá-los para um espaço maior, com tatames novos. A pergunta
a se fazer nessas horas é a seguinte: é esse o nosso preço? Vale a pena trair
as nossas crenças e transformar o projeto em um “curral eleitoral” por qualquer
valor que seja?
Nossa resposta foi não. Os kimonos continuam velhos, o espaço
continua pequeno, as contas continuam fechando no vermelho, mas acredito
que fizemos o certo. Sabemos quem somos e onde queremos chegar.
Mantivemos e até fortalecemos nossa identidade e isso definitivamente não
tem preço.
Um abraço a todos e até o próximo mês.
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

200,00

Doações – Boleto Bancário

981,10

Aplicações Financeiras

0,60

TOTAL DE RECEITAS

1.181,70

DESPESAS

VALORES (R$)

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

138,58
667,83

Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

660,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

10,17

TOTAL DE DESPESAS

1.476,58
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TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

1.181,70
1.476,58
- 294,88

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

1.001,97
707,09

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

Compromissada Plus
Itaú

11.992,15

12.616,21

12.716,53

CDB Plus Itaú

2.650,00

3.271,95

3.300,29

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

2.090,31

2.106,46
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