Editorial
Em Julho do ano passado eu conversava com alguns voluntários e
alunos mais antigos do projeto, quando chegamos à conclusão do óbvio: nosso
centro de atividades estava pequeno demais. A sala que usávamos tinha 28
metros quadrados e em algumas aulas chegávamos a ter 25 alunos, ou seja,
praticamente um metro quadrado por criança. Inviável... Tínhamos duas
alternativas: limitar o número de alunos ou procurar um espaço maior.
Escolhemos a segunda opção e aí esbarramos na questão financeira: como
pagar um aluguel maior do que o atual e ainda conseguir dinheiro para a
reforma? A solução que encontramos foi organizar um evento de arrecadação
de recursos e assim montamos a “Feijoada do Superar”, em Outubro.
O evento foi um grande sucesso e garantiu recursos para a reforma da
nova sala, que a essa altura já tinha sido escolhida e garantiu também o
aumento da nossa receita mensal, com a entrada de cerca de trinta novos
doadores recorrentes (fixos). Estavam, portanto, garantidas: a montagem do
novo centro de atividades e o pagamento do aluguel mensal, 50% maior do que
o anterior.
Tudo resolvido? Longe disso. Começou, aí, a novela da obra. Os meses
de idas e vindas, surpresas e muito esforço caberiam tranquilamente em um
livro, mas vou resumir tudo em um parágrafo. Foram problemas elétricos,
hidráulicos, atrasos na entrega de material, falhas nos serviços, defeitos em
equipamentos e muita, muita dor de cabeça. A obra, prevista para três meses,
acabou durando nove. Mas, finalmente, depois de alguns novos cabelos
brancos, acabou!
Tenho a alegria de anunciar que o Espaço Superar está pronto e já
funcionando a todo vapor. Ainda não é o ideal, mas em comparação com o que
tínhamos a melhora foi gigante. Obrigado a todos que colaboraram e vamos
em frente!
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Espaço Superar antes da reforma
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Espaço Superar hoje, com a reforma concluída
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

370,00

Doações – Cartão de Crédito

1.050,00

Doações – Boleto Bancário

1.182,40

Aplicações Financeiras

0,00

TOTAL DE RECEITAS

2.602,40

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Paypal do Brasil Serviços de
Pagamentos – Tarifa de intermediação
de serviço de cobrança
JCBR Contabilidade – Contador

267,28

50,40

735,85

Solange Alves Ribeiro Figueiredo –
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

800,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

50,31
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Ramiro Gonçalves de Brito – Serviço
de Reforma do Centro de Atividades
do Instituto Superar (Espaço Superar)

1.480,00

TOTAL DE DESPESAS

3.383,84

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

2.602,40
3.383,84
- 781,44

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

9.103,76
8.322,32

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

15.596,36

15.762,80

CDB Plus Itaú

2.650,00

0,00

4.081,97

4.126,96

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

3.003,89

3.034,04
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