Editorial
No início de agosto retomamos as aulas de reforço escolar do projeto
Educando, que continuam nos mesmos dias e horários: segundas e quartas, de
9h às 10h30min no Centro de Ensino Fundamental I – Cidade Estrutural.
Ainda em agosto, encontramos um novo espaço para as aulas do projeto
Lutando pela Inclusão. A sala que alugávamos já estava muito pequena para a
quantidade de alunos e prejudicava muito as atividades. Na verdade, com esse
espaço novo, batizado de “Espaço Superar”, vamos poder não só melhorar a
qualidade das atividades esportivas, como também concretizar um velho
objetivo nosso, de reunir todas as nossas ações sociais em um único local. O
novo Espaço Superar ainda não tem o tamanho ideal, mas já é bem mais
amplo do que o antigo e vai nos permitir montar uma pequena sala de aula
para as atividades pedagógicas do projeto Educando.
Fizemos nossa mudança no final de agosto e o próximo passo é concluir
a reforma e a montagem do espaço. Fizemos o orçamento do que vamos
precisar e iniciaremos a captação de recursos em breve. Enquanto isso,
colocamos os tatames de uma forma ainda improvisada e vamos nos virando
do jeito que dá, porque as aulas não podem parar!
Um grande abraço a todos e até o próximo mês.
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Limpando e montando o novo Espaço Superar
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Primeiras aulas no novo espaço
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

567,00

Doações – Boleto Bancário

902,40

Aplicações Financeiras

0,05

TOTAL DE RECEITAS

1.469,45

DESPESAS

VALORES (R$)

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

142,00

679,47

Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

660,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

50,07

Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI –
Banco Itaú – Investimento Financeiro

500,00

TOTAL DE DESPESAS

2.031,54
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TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

1.469,45
2.031,54
- 562,09

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

563,15
1,06

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

13.883,87

14.013,36

CDB Plus Itaú

2.650,00

0,00

3.641,73

3.678,20

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

2.253,59

2.777,87
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