Editorial

No mês de outubro a coordenação do projeto Lutando pela
Inclusão colocou em prática parte do planejamento feito para o 2.º
semestre deste ano. Foram realizados dois “aulões de integração” com
as três turmas do projeto. Além disso, comemoramos o Dia das Crianças
com parte dos alunos.
Na edição passada falamos sobre a falta de calçado adequado
para os alunos da Vila Estrutural. Após levantamento preliminar da
numeração utilizada por eles, vimos que os números mais usados são:
35/36, 37/38, 39/40. Quem quiser colaborar, já sabe o que fazer. Envie
um e-mail para: institutosuperar@institutosuperar.org.br
Vamos ficando por aqui. Um forte abraço!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Site fora do ar
Informamos que o site do Instituto Superar (www.institutosuperar.org.br) ficará
fora do ar por uma semana para solução de alguns problemas técnicos.
Voltaremos a funcionar normalmente até o dia 12 de novembro de 2010.
Agradecemos sua compreensão.
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Comemoração do Dia da Criança
Em comemoração ao dia da criança realizamos uma aula conjunta que contou
com a participação de alunos das três turmas do projeto Lutando pela Inclusão.
No final os participantes receberam um lanche, com bolo e refrigerante.
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RECEITAS

VALORES (R$)

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

85,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

2.497,60

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

88,20

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.
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448,00

964,60

720,00

800,00

530,00

490,00

11,07

2.º Ofício de Títulos e Documento de
Brasília/DF – Registro de atas de
AGE e AGO.

233,66

DESPESA TOTAL

2.872,93

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.497,60
2.872,93
-375,33

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.539,04
5.163,71

 INVESTIMENTOS

Fundo
Itaú Multimercado
Moderado
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Investimento
Inicial
5.000,00

Rentabilidade
no Mês
0,78%

Saldo Líquido
5.210,73

