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EDITORIAL
Dentre as muitas lições que aprendi nesses 10 anos de
Instituto Superar, uma das mais importantes foi a de que
não existe projeto social sem captação de recursos.
Trabalhamos com uma atividade que não gera renda,
mas precisamos de recursos para funcionar... contraditório,
não? Então de onde vem o dinheiro? Da captação! Ou a
gente capta recursos, ou fecha as portas.
Já no início percebemos como era difícil conseguir
dinheiro com o governo, então focamos a nossa captação
em pessoas físicas. Hoje temos uma rede de 45 doadores
recorrentes (fixos), que geram uma receita mensal média
de R$ 2.800,00. Com esse valor conseguimos pagar as
despesas regulares e geralmente temos uma sobrinha para
gastos extras.
Tudo muito bom, tudo muito bem, mas decidimos dar
um passo maior. Chegou a hora de ir atrás das empresas.
No final de agosto apresentamos o nosso projeto
Lutando pela Inclusão no Ministério do Esporte, para
aprová-lo pela Lei de Incentivo ao Esporte. Nossa ideia é
dar uma turbinada na arrecadação e com isso poder
contratar funcionários de forma remunerada,
principalmente professores e membros da equipe social
(psicólogos, pedagogos e assistentes sociais).
Você por acaso não tem alguma indicação??
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
No dia 22.08.17 enviamos para o Ministério do Esporte o nosso
projeto Lutando pela Inclusão, para aprovação pela Lei de
Incentivo ao Esporte. Com isso, poderemos receber doações
incentivadas de empresas, o que na prática quer dizer que a
empresa pode doar para o projeto até 1% do que recolheria de
Imposto de Renda para a Receita Federal, sem nenhum custo. A
tramitação é um pouco demorada, mas acreditamos que até o
final do ano já poderemos começar a captação de recursos.
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO
ASSESSORIA JURÍDICA
Celebramos uma nova parceria! A partir deste mês o escritório
de advocacia Costa e Marques prestará gratuitamente o serviço
de assessoria jurídica para o Instituto Superar. Além de cuidar
das nossas pendências, estamos bolando uma forma de
estender o atendimento também para os alunos dos projetos e
seus responsáveis. Obrigado e sejam muito bem vindos!

NOVO CENTRO DE ATIVIDADES
Uma ótima notícia! Em setembro estaremos de mudança para
um novo centro de atividades, maior e mais confortável do que
o atual. Nosso novo endereço: Quadra 01 – Conjunto 05 – Lote
01 – Setor Oeste – Cidade Estrutural – Brasília/DF.
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MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
AGOSTO DE 2017

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
RECEITAS

VALORES (R$)

Doações | Depósito em conta

400,00

Doações | Cartão de Crédito

1.350,00

Doações | Boleto Bancário

1.438,70

Aplicações Financeiras

0,86

TOTAL DE RECEITAS

3.189,56

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú | Tarifas
(manutenção da conta corrente e
serviço de cobrança - boletos bancários)

220,10

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento
Tarifa de intermediação de
serviço de cobrança

63,60

JCBR Contabilidade | Contador

825,88

Solange Alves Ribeiro Figueiredo
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

900,00

Secretaria da Receita Federal
DARF

54,12
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Convés Criativo
Serviços de design gráfico
(parcela 1/2)

700,00

NIC – Ponto br
Renovação de domínio:
institutosuperar.org.br

256,00

TOTAL DE DESPESAS

3.019,70

TOTAL DE RECEITAS

3.189,56

TOTAL DE DESPESAS

3.019,70

SALDO DO MÊS

169,86

SALDO ANTERIOR

3.085,46

SALDO ATUAL

3.255,32
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo Mês
Anterior

Saldo
Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

18.107,18

18.251,17

CDB Plus Itaú

6.000,00

5.000,00

11.463,01

11.528,25

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

3.297,95

3.316,65
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