Editorial

Em abril comemoramos a Páscoa com os alunos do Projeto Lutando
pela Inclusão. Além disso, conseguimos mais voluntários que ajudarão nas
ações do Instituto Superar aqui em Brasília, incluindo captação de recursos e
organização de eventos (entre eles está a comemoração dos 5 anos do
Instituto).
Estamos viabilizando um novo formato para o nosso Informativo.
Queremos deixá-lo mais dinâmico e interessante para você! Qualquer
sugestão, entre em contato pelo site: www.insitutosuperar.org.br ou pelo email:
contato@institutosuperar.org.br.
Um forte abraço e até a próxima edição!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Voluntariado
Estamos ampliando as áreas de atuação para o trabalho voluntário. Além da
monitoria nas aulas de Jiu-jitsu, conquistamos uma nova voluntária que ficará
responsável pelo trabalho de Relações Públicas do Instituto Superar. Se você
também tem vontade de participar mais ativamente, entre em contato conosco!
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Comemoração da Páscoa
Habitualmente gostamos de comemorar o feriado da Páscoa com os alunos do
projeto, organizando um lanche para as turmas ou dando a eles ovos de
chocolate. Foi assim nos anos anteriores, porém no momento estamos
reduzindo as despesas mensais para reequilibrar as contas do Instituto Superar
e decidimos cortar esse gasto. Para que a data não passasse em branco,
porém, compramos bombons e entregamos para os alunos.
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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)

740,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.848,05

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
JCBR Contabilidade – Contador

86,34

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

1.458,05

560,00

647,00

610,00

11,93

445,00

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

100,00

DESPESA TOTAL

2.460,27

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.848,05
2.460,27
1.387,78

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.191,82
5.579,60

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.106,51

11.175,58

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.710,89

2.726,12
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