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EDITORIAL
E estamos chegando ao final de mais um ano.
Momento de olhar o que foi feito, identificar o que deu
certo e o que deu errado, para aí planejar 2019.
Tivemos um ano bem interessante no Instituto
Superar, começando pela inauguração do nosso novo
centro de atividades, em Abril. Mudamos para um espaço
bem maior e bem mais confortável do que todos os
anteriores, o que nos permitiu ampliar as atividades
educacionais, além de montar uma sala para atendimento
social e reuniões da equipe.
Em setembro organizamos a nossa feijoada anual,
rebatizada de Superasamba e que veio com uma proposta
um pouco diferente das outras. Alguns acertos, alguns
erros e tudo anotado para corrigirmos na próxima edição.
O último destaque do ano e, acredito, o mais
importante, foi a criação e profissionalização do nosso
departamento de captação de recursos. Desde Junho
temos uma pessoa trabalhando exclusivamente na busca
por novas parcerias e novos doadores, atividade que leva
algum tempo para produzir resultados, mas que vai
garantir a nossa sustentabilidade e o nosso crescimento.
Para 2019 nosso grande objetivo é captar o valor de
R$ 231.000,00, para incluir o projeto Lutando pela Inclusão
na Lei de Incentivo ao Esporte e, com isso, ampliar nossa
equipe e também o número de atendidos.
Um ótimo final de ano para todos!
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO
COPA UNICEUB DE JIU-JITSU
No dia 24.11.18 nossos alunos participaram da Copa Uniceub de
Jiu-Jitsu e fizeram bonito! Foram 18 medalhas conquistadas e
grandes apresentações, mesmo daqueles que estavam
competindo pela primeira vez. Parabéns turma!

www.institutosuperar.org.br | 3

MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NOVEMBRO DE 2018

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
RECEITAS

VALORES (R$)

Doações | Depósito em conta

580,00

Doações | Cartão de Crédito

2.080,00

Doações | Boleto Bancário

1.410,00

Parcerias

680,00

Aplicação Automática – Conta
Corrente

0,29

TOTAL DE RECEITAS

4.750,29

DESPESAS

VALORES (R$)

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

293,40

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento
Tarifa de intermediação de
serviço de cobrança

98,85

JCBR Contabilidade | Contador

825,88
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Secretaria da Receita Federal
DARF

54,12

Luana Fraga da Silva Leite
Prestação de serviço de captação de
recursos

1.660,80

Antonieta da Silva
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

1.200,00

TOTAL DE DESPESAS

4.133,05

TOTAL DE RECEITAS

4.750,29

TOTAL DE DESPESAS

4.133,05

SALDO DO MÊS

617,24

SALDO ANTERIOR

6.077,23

SALDO ATUAL

6.694,47
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa

Valor Investido

% da Carteira

Títulos Públicos

16.748,53

34,54 %

Títulos Privados

16.183,78

33,37 %

Fundos de Renda Fixa

10.285,09

21,21 %

Renda Variável

Valor Investido

% da Carteira

Ações

2.591,40

5,34 %

Fundos Imobiliários

2.684,04

5,53 %

Fundos Cambiais

0,00

0,00 %

TOTAL

R$ 48.492,84

100%
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