Editorial
Durante o mês de novembro continuamos a montagem do novo Espaço
Superar. Comentei no último informativo que pretendíamos terminar tudo até o
final do mês, mas parecia adivinhação quando fiz a ressalva de que obras são
sempre uma novela. De fato a nossa virou uma... e mexicana. Atrasos na
entrega do material e das tintas, faltas e atrasos dos pedreiros, problemas
elétricos, vazamentos nos canos e outros probleminhas jogaram a nossa
previsão de inauguração para janeiro. Já conseguimos fazer muitas coisas e as
aulas seguem acontecendo no espaço novo, mas ainda de forma meio
improvisada.
Falando agora das atividades de final de ano, em dezembro teremos a
nossa graduação semestral. Geralmente organizamos também uma festa de
confraternização de final de ano, mas, com a correria da obra, acabamos não
conseguindo tempo para encontrar um lugar adequado para o evento. Estamos
pensando em fazer a festa em janeiro ou fevereiro. Um pouco fora do tempo,
mas paciência, às vezes as coisas não saem exatamente como gostaríamos.
Aproveito o espaço para desejar a cada um de vocês um feliz natal e um
ano novo mais feliz ainda. Até 2016!

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Aulas no mês de Novembro!
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

150,00

Doações – Cartão de Crédito

590,00

Doações – Boleto Bancário

2.457,40

Aplicações Financeiras

1,21

TOTAL DE RECEITAS

3.198,61

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

401,25

28,50

679,47

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

800,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

46,38
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São Jorge Shopping da Construção
Ltda – Compra de material de
construção

136,59

TOTAL DE DESPESAS

2.092,19

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

3.198,61
2.092,19
1.106,42

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.294,32
5.400,74

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

14.295,90

14.456,15

CDB Plus Itaú

2.650,00

0,00

3.757,87

3.803,10

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

2.832,26

2.841,02
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