Editorial

Julho, como normalmente acontece, foi um mês bem calmo para o
Instituto Superar. Com o período de férias escolares, temos a paralisação de
algumas atividades e a diminuição da quantidade de alunos nas demais, que
permanecem em funcionamento.
As aulas de reforço escolar do projeto Educando ficaram paralisadas
desde o dia 08 de julho e voltaram no dia 05 de agosto. As turmas dos demais
projetos permaneceram funcionando.
Neste mês começamos a planejar o nosso evento de final de ano, que
acontecerá em Brasília, provavelmente em novembro e reunirá os alunos de
todos os projetos. Pretendemos fazer um churrasco de confraternização com
piscina e outras atividades para os atendidos, sendo que para custear o evento
decidimos montar uma campanha de captação de recursos, que será
apresentada para todos em breve. Contamos com o apoio de vocês!

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Encerramento do semestre
Encerrando as atividades do primeiro de semestre de 2013, no dia 08 de julho
fizemos uma confraternização com os alunos do projeto Educando. As aulas
foram paralisadas no período e férias escolares, com retorno na primeira
semana de agosto.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

80,00

Doações – Boleto Bancário

2.126,60

Parcerias

1.650,00

Aplicações Financeiras

1,34

TOTAL DE RECEITAS

3.857,94

DESPESAS

VALORES (R$)

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

124,15

785,06

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
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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600,00

Secretaria
DARF

da

Receita

Federal

–

12,63

Krugans Kimonos Ltda – Compra de
kimonos para os alunos do projeto
Marc Romano

1.750,00

TOTAL DE DESPESAS

4.376,84

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

3.857,94
4.376,84
- 518,90

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.936,02
3.417,12

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

12.039,98

12.120,42

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.944,98

2.964,33
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