Editorial

Para o projeto Lutando pela Inclusão o mês de julho foi marcado
pela participação na Festa Julhina do Cruzeiro, realizada no Ginásio de
Esportes.
Alguns alunos do projeto trabalharam como voluntários e toda
renda obtida com a venda de quitutes na barraca “Instituto Superar” foi
revertida para aquisição de novos quimonos e inscrições de alunos em
futuros campeonatos. Além disso, a participação do Instituto na festa
serviu para divulgar ainda mais nossas ações.
Um forte abraço,

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Participação na festa junina do Cruzeiro
Nos dias 02 e 03 de julho a coordenação do projeto Lutando pela Inclusão
participou da festa junina do Cruzeiro/DF, realizada no estacionamento do
Ginásio de Esportes. Na ocasião tivemos a oportunidade de montar uma
barraca para divulgação das atividades do Instituto Superar e captação de
recursos, mostrando para a comunidade um pouco do nosso trabalho.

2

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)

90,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

2.671,80

DESPESAS

VALORES (R$)

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

84,84

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
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540,00

1.041,80

720,00

560,00

545,00

536,00

11,14

DESPESA TOTAL

2.456,98

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.671,80
2.456,98
214,82

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.601,03
2.815,85

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.360,02

10.445,50
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