Editorial

Janeiro foi um mês de bastante trabalho para a coordenação do
projeto Marc Romano. No final de dezembro fomos informados que a
parceria com as Indústrias Granfino S.A. não teria continuidade em 2010.
Esta parceria era responsável pela manutenção de uma das três turmas
do projeto. Infelizmente, as doações recebidas mensalmente não são
suficientes para assumir e manter essa turma.
Mesmo assim, a coordenadora do projeto não desistiu e conseguiu
novos “padrinhos”, que ficarão responsáveis pelo custeio das aulas de
Jiu-Jitsu desses alunos. A estes novos colaboradores, nosso muito
obrigado! Graças a vocês poderemos garantir a permanência de várias
crianças no projeto. Não podemos esquecer do grande trabalho realizado
pela nossa coordenadora. Parabéns!
Já em Brasília, desde novembro aguardamos a entrega do tatame
que será usado nas aulas da nova turma do projeto. Já entramos em
contato com a empresa vendedora por várias e várias vezes, mas não
obtivemos nenhuma resposta concreta. Quando a situação for resolvida
informaremos através do nosso site.
Esperamos que nas próximas edições do nosso Informativo as
notícias sejam melhores!
Um abraço em todos e bom carnaval.

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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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

1.764,60

RECEITA TOTAL

3.764,60

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

98,16

2.000,00

1.041,00

800,00

530,00

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.

450,00

DESPESA TOTAL

2.929,64
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10,48

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.764,60
2.929,64
834,96

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.062,76
3.897,72

 INVESTIMENTOS

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%
10,59%

Saldo
Líquido

5.014,55

