Editorial

Estamos chegando ao final de mais um ano de muito trabalho. Em
2010 o Instituto Superar expandiu suas ações e pôde realizar um grande
sonho: iniciar um projeto na Vila Estrutural – Brasília/DF. Apesar de todas
as dificuldades enfrentadas até aqui, nada disso seria possível sem a sua
ajuda.
Nossos alunos são nossa grande motivação para trabalhar e ir
cada vez mais longe. E você, colaborador e parceiro, é o nosso grande
incentivador. Agradecemos todas as doações feitas este ano e todo
apoio e confiança que você depositou e deposita no Instituto. Isso vale
muito!
Nesta última edição do informativo de 2010 desejamos a você um
excelente final de ano. Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações!
Um grande beijo,

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 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

2.987,60

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

84,84

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

1.454,60

720,00

800,00

530,00

490,00

11,11

Universo Online S.A. – Serviço de
hospedagem do site do Instituto
Superar (anuidade).

176,13

DESPESA TOTAL

2.812,08

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.987,60
2.812,08
175,52

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.163,71
5.339,23

 INVESTIMENTOS

Fundo
Itaú Multimercado
Moderado
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Investimento
Inicial
5.000,00

Rentabilidade
no Mês
-0,84%

Saldo Líquido
5.167,07

