Editorial
Tivemos um mês de junho movimentado no Instituto Superar.
Começamos com uma reunião da equipe do projeto Educando, para alinhar e
ajustar algumas coisas para o restante do ano e, logo em seguida,
conseguimos a cessão de um novo espaço para a realização das aulas.
No projeto Lutando pela Inclusão tivemos a nossa graduação semestral,
com entrega de graus e faixas para os alunos, além do recebimento de uma
grande doação de kimonos.
Passamos o mês, também, envolvidos com algumas mudanças na
identidade visual do Instituto. Chegou a hora de melhorar e modernizar
algumas coisas, mas isso já é papo para o próximo mês.
Um abraço a todos!
Marcelo Pinheiro – Coordenação
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Reunião da equipe
No dia 04.06.17 tivemos uma nova reunião da equipe do projeto Educando,
para fazer alguns ajustes no plano de trabalho e conversar sobre uma possível
mudança no espaço onde acontecem as aulas.

Novo espaço para as aulas
Com o apoio da Fundação Pedro Jorge, conseguimos um novo espaço para as
aulas do projeto Educando. Pretendemos ampliar o numero de turmas e de
atendidos, sendo que para isso uma sala maior e bem equipada é essencial. A
partir do mês de julho, começaremos a usar o espaço do Centro de
Convivência do Idoso (CCI) da cidade Estrutural/DF, que tem uma boa
localização e ótima infra-estrutura. Inicialmente vamos manter as atividades
pedagógicas disponíveis apenas para os alunos do projeto Lutando pela
Inclusão, mas já estamos pensando em abrir vagas para jovens de fora.

2

Doação de Kimonos
No dia 22.06.17 recebemos a doação de quase vinte kimonos para o projeto.
Agradecimento mais do que especial ao professor Juliano Leiro, da equipe
Gracie Barra, pela iniciativa!
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Graduação semestral
No dia 27.06.17 tivemos a graduação semestral dos alunos de Jiu-Jitsu do
projeto Lutando pela Inclusão. Foram entregues: uma faixa azul e 18 graus
para os nossos atletas. Parabéns a todos!
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

0,00

Doações – Cartão de Crédito

1.020,00

Doações – Boleto Bancário

1.888,70

Aplicações Financeiras

1,06

TOTAL DE RECEITAS

2.909,76

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Paypal do Brasil Serviços de
Pagamentos – Tarifa de intermediação
de serviço de cobrança
JCBR Contabilidade – Contador

195,74

48,30

825,88

Solange Alves Ribeiro Figueiredo –
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

850,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

54,12
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Lunardi Material de Construção –
Material para consertos no centro de
atividades
Simpe Sistemas – Renovação de
licença – Software de gestão
financeira
Convés Criativo Computação Gráfica
Ltda – Serviços de design gráfico
(parcela 1/2)
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68,00

75,00

800,00

TOTAL DE DESPESAS

2.917,04

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

2.909,76
2.917,04
- 7,28

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.078,34
3.071,06

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

17.834,35

17.970,90

CDB Plus Itaú

6.000,00

5.000,00

11.339,30

11.401,28

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

3.255,68

3.276,28
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