Editorial

No dia 20 de janeiro a Diretoria do Instituto Superar se reuniu com o
objetivo de debater os rumos da instituição para 2015. Concordamos que em
2014 tivemos grande dificuldade financeira, pois nosso saldo foi negativo em
praticamente todos os meses do ano e com isso acabamos usando todo o
capital de giro que tínhamos disponível. Temos ainda um capital razoável
investido em aplicações financeiras, no qual não pretendemos mexer, pois é a
nossa única reserva para qualquer eventualidade futura.
Concordamos que a captação de recursos precisa ser aperfeiçoada,
com o aumento da rede de doadores recorrentes (regulares). Hoje todas as
nossas despesas são custeadas por pessoas físicas, que colaboram
mensalmente através de depósitos na nossa conta ou pagamento de boletos
de contribuição, que enviamos periodicamente. Precisamos aumentar essa
rede e também expandi-la para pessoas jurídicas.
Outra conclusão a que chegamos na reunião foi a de que precisamos
melhorar nosso trabalho social junto aos atendidos. As atividades esportivas e
de
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mas

falta

um

melhor

acompanhamento da situação familiar e escolar dos alunos. Buscando resolver
isso, convidamos uma psicóloga, uma pedagoga e um assistente social que
estão nos ajudando a montar uma metodologia de trabalho, que pretendemos
implementar ainda no primeiro semestre do ano.
Um abraço a todos e até o próximo mês.
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

380,00

Doações – Boleto Bancário

1.241,10

Aplicações Financeiras

0,01

TOTAL DE RECEITAS

1.621,11

DESPESAS

VALORES (R$)

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

153,86

Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

660,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

21,24

TOTAL DE DESPESAS

835,10
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0,00

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

1.621,11
835,10
786,01

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

0,92
786,93

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

Compromissada Plus
Itaú

11.992,15

13.003,61

13.165,91

CDB Plus Itaú

2.650,00

3.408,47

3.439,97

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

2.140,26

2.157,09
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