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Já se foi a época em que vontade e boas intenções 
eram suficientes para um bom trabalho social. Os tempos 
mudaram e as ONGs também. Hoje, ou você se 
profissionaliza ou não cresce. E crescer significa atender 
mais gente, fazendo um trabalho com mais qualidade e 
mudando a vida de mais pessoas.  

Toda a gestão de uma ONG precisa ser profissional, 
mas se for para priorizar alguma área, com certeza é o 
setor de captação de recursos. Captar significa atrair mais 
apoiadores para a causa e manter essa turma envolvida 
com as atividades. O captador é o elo de ligação entre a 
entidade e todos aqueles que de alguma forma apoiam o 
trabalho realizado. Na prática, é a pessoa que celebra 
novas parcerias e prospecta novos doadores, mantendo 
contato permanente com cada um. 

O Instituto Superar, já há muito tempo, precisa de um 
profissional de captação de recursos e chegou o momento 
de colocar isso em prática. Esse será o primeiro profissional 
remunerado da instituição e uma espécie de passo atrás, 
para darmos muitos à frente. Ao invés de usar nossa sobra 
mensal de caixa na atividade fim do Instituto, vamos focar 
no trabalho de captação, ampliando nossas fontes de 
recursos e trazendo, com isso, sustentabilidade. Isso 
porque não basta crescer. A gente tem que crescer direito.  

Já estamos nos movimentando e em breve traremos 
novidades! 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



VISITA DO LUTADOR PAULO THIAGO 

No dia 17.05.18 recebemos a visita do lutador de MMA Paulo 
Thiago, o “caveira”. Ex-lutador do UFC, ele mostrou algumas 
técnicas e falou um pouquinho sobre sua carreira nas artes 
marciais. Nossos atletas mirins adoraram o evento!  
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

MAIO DE 2018 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 160,00 

Doações | Cartão de Crédito 2.090,00 

Doações | Boleto Bancário 1.220,00 

Aplicações Financeiras 2,67 

TOTAL DE RECEITAS 3.472,67 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
208,60 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
98,85 

JCBR Contabilidade | Contador 825,88 

Secretaria da Receita Federal 
DARF 55,97 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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CJR Digital Soluções Ltda ME 
Certificado Digital (3 anos) 400,00 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.200,00 

TOTAL DE DESPESAS 2.789,30 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 3.472,67 

TOTAL DE DESPESAS 2.789,30 

SALDO DO MÊS 683,37 

SALDO ANTERIOR 7.447,28 

SALDO ATUAL 8.130,65 



www.institutosuperar.org.br | 7 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

INVESTIMENTOS 

Produto Investimento  
Inicial 

Novos 
Aportes 

Saldo Mês 
Anterior 

Saldo 
Atual 

Compromissada  
Plus Itaú 11.992,15 0,00 19.088,39 19.186,68 

CDB Plus Itaú 6.000,00 5.000,00 11.978,98 12.026,68 

Fundo Itaú Uniclass  
Referenciado DI 2.000,00 500,00 3.408,34 3.409,20 


