Editorial
Dezembro: mais um ano termina. Depois de muito trabalho,
conquistas e algumas frustrações, chegou a hora de fazermos um
balanço de 2009.
Este ano começou com a mudança do endereço da sede do
Instituto. Estávamos crescendo e precisávamos de um novo espaço para
darmos continuidade às nossas ações.
Em julho conseguimos nosso tão esperado título de OSCIP e
pudemos dar mais um passo em direção à consolidação do trabalho do
Instituto.
Ao longo do ano buscamos novas parcerias e reforçamos os laços
com as que já existiam. Em Brasília, continuamos com o apoio da
Academia Fit 21 e da Gerência de Esporte e Lazer do Cruzeiro. Já no
Rio de Janeiro, as 3 turmas são mantidas pelas doações mensais dos
“padrinhos” e “madrinhas” dos alunos e pela parceria com as Indústrias
Granfino S.A., a Livraria Babel Livro e a empresa Lex Labor.
Nossos assistidos puderam participar de diversos campeonatos e
conquistaram novas graduações.
Para o próximo ano esperamos fazer muito mais, Já começamos a
traçar nossas novas metas! Em breve teremos muitas novidades.

Um ótimo Natal e um Ano Novo repleto de realizações!
Stella Cintra
Diretora-presidente
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Projeto se prepara para a comemoração de final de ano
No dia 13/12/09 será realizado, no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, um evento
de confraternização de final de ano que marcará o encerramento das
atividades do projeto em 2009. Na oportunidade será realizado um campeonato
de Jiu-Jitsu entre os alunos do projeto e alguns convidados, com a entrega de
medalhas e a presença de familiares.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Doação
de
pessoas
jurídicas
(empresas parceiras)

0,00

1.382,41

RECEITA TOTAL

3.382,41

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
das turmas I e II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

83,64

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
Fundo Multimercado Moderado –
Banco Itaú - Investimento
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2.000,00

1.041,00

800,00

485,00

493,37

10,47

5.000,00

DESPESA TOTAL

7.913,48

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.382,41
7.913,48
-4.531,07

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

7.936,50
3.405,43

 INVESTIMENTOS
- Neste mês começamos a realizar investimentos com o dinheiro disponível na
conta do Instituto. O objetivo é, em médio a longo prazo, disponibilizar mais
uma fonte de recursos para as nossas atividades, além de aumentar o
patrimônio da instituição para garantir segurança e sustentabilidade. O fundo
escolhido foi o “Multimercado Moderado” do Banco Itaú e mensalmente
publicaremos sua rentabilidade e eventuais mudanças na nossa estratégia de
investimento.

Fundo

Investimento
Inicial

Itaú
Multimercado
Moderado

5.000,00
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Rentabilidade Rentabilidade
no Mês
do Fundo nos
Últimos 12
Meses
0,28%
12,59%

Saldo
Líquido

5.005,68

