Editorial

Iniciamos em novembro os preparativos para um jantar solidário
que será realizado no dia 08/12, em Brasília e terá como objetivo captar
recursos para as atividades do Instituto Superar em 2012. A iniciativa é
importante, principalmente para a manutenção do projeto Lutando pela
Inclusão, que funciona hoje exclusivamente através do trabalho de
voluntários e de doações de pessoas físicas, sem nenhum tipo de
patrocínio ou incentivo público.
Foi realizada ainda uma reunião com a coordenadora do projeto
Marc Romano, com o objetivo de traçar diretrizes para as atividades de
2012.
Tenham um ótimo mês e até a próxima edição.

Marcelo Pinheiro
Instituto Superar
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Jantar Solidário
No dia 08 de dezembro de 2011 será realizado, em Brasília, um jantar solidário
com o objetivo de captar recursos para as atividades do Instituto Superar em
2012. Os convites estão sendo vendidos e esperamos que o evento seja um
sucesso!
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14 de novembro de 2011 – Projeto Marc Romano – Reunião com a
coordenação
Hoje tivemos uma reunião com a coordenadora do projeto Marc Romano, com
o objetivo de planejar as atividades de 2012. Chegamos à conclusão de que o
projeto precisa de alguns ajustes e o principal deles é a contratação de um
profissional da área social. Até hoje tivemos apenas voluntários atuando nessa
área e não conseguimos desenvolver esse trabalho da maneira como
gostaríamos, motivo pelo qual decidimos captar recursos para a efetiva
contratação de um psicólogo ou assistente social. Acreditamos que essa será
uma importante mudança no projeto para o próximo ano.
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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

2.976,60

DESPESAS

VALORES (R$)

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

94,14

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.
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540,00

1.346,60

720,00

560,00

570,00

536,00

11,78

Federação de Jiu-Jitsu do Estado do
Rio de Janeiro – Inscrições dos alunos
na XII Copa Rolls Gracie de Jiu-Jitsu
Locadora Rio Tinto – Transporte dos
alunos para a XII Copa Rolls Gracie de
Jiu-Jitsu

200,00

DESPESA TOTAL

2.811,92

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.976,60
2.811,92
164,68

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.810,17
3.974,85

120,00

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.708,83

10.788,33
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