Editorial

O mês de outubro começou complicado, em função da greve dos
correios. Temos como principal fonte de recursos as doações feitas por
pessoas físicas através de boletos bancários, enviados aos doadores por via
postal e, com a greve, a maioria dos boletos não chegou. No ano passado
tivemos uma situação semelhante e fechamos o mês com um resultado bem
negativo na contabilidade, por isso enviei um e-mail aos colaboradores pedindo
que as doações fossem feitas diretamente na nossa conta bancária e,
felizmente, grande parte atendeu ao pedido. No fim, acabamos não tendo um
prejuízo tão alto como eu imaginava.
Falando ainda de captação de recursos, após algumas semanas
buscando apoio financeiro finalmente conseguimos confirmar o nosso evento
de final de ano para o dia 07/12, no clube da ASBAC – DF. Faremos um
churrasco, com piscina e futebol para todos os alunos dos projetos de Brasília.
Deixo aqui o agradecimento a todos aqueles que fizeram doações e tornaram o
evento possível.
Um abraço a todos e até o próximo mês.
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

345,00

Doações – Boleto Bancário

942,70

Parcerias

1.650,00

Aplicações Financeiras

1,29

TOTAL DE RECEITAS

2.938,99

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador

156,28

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar
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815,58

560,00

720,00

600,00

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Secretaria da Receita Federal –
DARF

100,00

TOTAL DE DESPESAS

3.407,03

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

2.938,99
3.407,03
- 468,04

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.375,03
2.906,99

10,17

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

12.277,55

12.370,97

CDB Plus Itaú

2.650,00

3.002,12

3.024,58
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