Editorial

Em março o projeto Lutando pela Inclusão pôde consolidar o seu
trabalho na Vila Estrutural com a inscrição de 30 novos alunos na turma
III. O número de interessados nas aulas de Jiu-jitsu superou nossas
expectativas e ainda estamos pensando em uma maneira de suprir essa
demanda.
Em abril o Informativo Instituto Superar completa 3 anos. Durante
todo este tempo procuramos mantê-lo informado de todas as nossas
ações com o máximo de objetividade e transparência. Esperamos poder
continuar enviando boas notícias para você.
Boa Páscoa!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Vagas preenchidas na turma III
Ao longo do mês de março a coordenação do projeto Lutando pela Inclusão
avaliou o interesse e compromisso dos alunos que compareceram às aulas da
turma III, com o objetivo de preencher as vagas disponíveis. Infelizmente
dispomos apenas de uma área reduzida de tatame e de um único professor
para dar aulas na escola, o que limita o número de vagas a uma quantidade
inferior ao número de interessados. Por conta disso teremos que colocar
alguns alunos na lista de espera até que possamos abrir novos horários para
as atividades.
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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)

90,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

2.636,60

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Itaú Seguros - Renovação do seguro
da sede do Instituto Superar.
Krugans Kimonos - Compra de
kimonos para os alunos do projeto
Marc Romano.
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
da turma I
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
JCBR Contabilidade – Contador

92,64

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
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540,00

1.006,60

179,13
265,00

720,00

800,00

665,00

536,00

CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para
a sede do Instituto.

11,14

DESPESA TOTAL

3.268,91

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.636,60
3.268,91
- 632,31

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

1.787,83
1.155,52

 INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.039,54

10.118,21
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