Editorial

Janeiro foi um mês de descanso para parte dos alunos dos
projetos do Instituto Superar.
A direção do Instituto aproveitou o período para traçar novas metas
para este ano, conforme escrevemos na última edição do Informativo.
Estamos estudando a possibilidade de iniciar mais um projeto no
Rio de Janeiro. Diferentemente dos outros projetos, esta nova
empreitada terá o futebol de salão como porta de entrada para os novos
alunos.
As negociações com um dos líderes comunitários do local
escolhido para o novo projeto já estão bem adiantadas. Ainda estamos
definindo o melhor formato para sua execução, mas assim como a turma
III – Vila Estrutural – do projeto Lutando pela Inclusão, as aulas
acontecerão dentro da comunidade.
Os primeiros passos já foram dados!

Um abraço.

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

Resgate – Fundo de Investimento

5.196,82

540,00

1.451,80

RECEITA TOTAL

8.273,62

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Compra de panos (patches) para os
kimonos do projeto Marc Romano
Federação de Jiu-Jitsu do Rio de
Janeiro – Confecção de carteiras para
os alunos
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
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250,00
90,00

720,00

800,00

560,00

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.

490,00

DESPESA TOTAL

3.005,94

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

8.273,62
3.005,94
5.267,68

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

6.102,23
11.369,91

11,10

 INVESTIMENTOS

Para o ano de 2011 optamos por utilizar uma estratégia mais
conservadora de investimento. O fundo no qual o dinheiro estava alocado tinha
uma parcela do capital em renda variável e por isso decidimos efetuar o seu
resgate integral, transferindo-o para a poupança.

Fundo
Itaú Multimercado
Moderado
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Saldo no
Resgate
5.196,82

