Editorial
Setembro foi um mês importante para o Instituto Superar. Desde o início
das nossas atividades, em julho de 2007, as aulas dos projetos sempre
aconteceram em espaços cedidos por academias ou escolas. Neste último
mês, porém, tivemos a alegria de inaugurar nosso primeiro centro de
atividades. O Espaço Superar, como foi batizado, funcionará na cidade
Estrutural/DF e concentrará as atividades dos projetos Lutando pela Inclusão e
Palavra Viva, em Brasília.
Aproveitando o novo espaço, pretendemos aumentar o número de
atendidos em 2013. Para isso estamos buscando novos recursos e esperamos
que até o final do ano nossa meta seja atingida.
Um ótimo mês de outubro para todos nós.

Marcelo Pinheiro
Coordenação
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Inauguração do Espaço Superar
No dia 25 de setembro tivemos a inauguração do Espaço Superar, nosso
centro de atividades na cidade Estrutural – Brasília/DF. As aulas da turma III do
projeto Lutando pela Inclusão, que aconteciam no pátio do Centro de Ensino
Fundamental I, foram transferidas para o espaço novo e dentro de algumas
semanas pretendemos levar para lá também as atividades do projeto Palavra
Viva. Nosso endereço: Quadra 01 – Conjunto 05 – Lote 25 – Setor Leste –
Estrutural/DF. Venha fazer uma visita!
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Campanha de captação de recursos
Estamos nos últimos meses da nossa campanha anual de captação de
recursos para as atividades de 2013. Atendemos hoje 46 crianças e
adolescentes, nos nossos três projetos, que funcionam no Rio de Janeiro e em
Brasília. Nossa meta para 2013 é a abertura de duas novas turmas em Brasília,
com 14 alunos cada, mas para isso precisamos aumentar o nosso quadro de
doadores (pessoas físicas e jurídicas). Participe! Seja um doador ou indique o
Instituto Superar para seus amigos!
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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)

0,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.312,89

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 II
J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento do
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto Superar.
JCBR Contabilidade – Contador

93,06

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano
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650,00

1.662,89

560,00

658,00

12,09

647,00

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Seda Textil Comércio de Tecidos
Ltda. – Patches para kimonos

100,00

NIC.BR – Renovação dos domínios
de internet “institutosuperar.org.br” e
“superar.org.br”
Secretaria de Fazenda do DF –
Pagamento do IPTU 2012 – 5.ª Cota

276,00

DESPESA TOTAL

3.486,17

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.312,89
3.486,17
- 173,28

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.670,01
4.496,73

546,00

149,02

 INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.449,31

11.504,35

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.796,79

2.809,70
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