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Trabalho social se faz em conjunto, em grupo. Essa é 
uma das principais funções de uma ONG: reunir pessoas 
em torno de uma causa. Quanto mais gente engajada, 
maior a legitimidade e maior o impacto social do trabalho. 
Fazer sozinho é difícil, mas com uma turma fica mais fácil. E 
quanto maior essa turma, mais fácil ainda. 

Nesses doze anos de existência do Instituto Superar 
buscamos apoio em tudo que foi canto: governos, 
prefeituras, empresa grandes, empresas pequenas, 
empresas fora do país... A gente até conseguiu alguma 
coisa, mas definitivamente nada significativo. A grande 
verdade é que quem segura as pontas são as pessoas. São 
elas que vibram com a gente, que apoiam o trabalho e que 
nos acompanham no dia a dia, permitindo que o Instituto 
cresça e mude a vida de cada vez mais gente. 

Voluntários, doadores mensais, doadores esporádicos 
ou mesmo aqueles que só curtem e compartilham as 
nossas publicações: são vocês que mantêm as atividades 
de pé. É graças a vocês que podemos ver, no dia a dia de 
trabalho, o sorriso no rosto de cada atendido e o brilho nos 
olhos de quem começa a enxergar um futuro diferente lá 
na frente. 

Vocês são o Instituto Superar! 
 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



PRESENTE DE PÁSCOA 

No dia 27.04.19 tivemos um treino especial, com a visita de 
alguns apoiadores que trouxeram chocolates de presente para a 
criançada. O coelho da páscoa atrasou um pouco, mas veio! 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



VISITA DO LUTADOR HERBETH ÍNDIO 

No dia 10/04/19 recebemos a visita do lutador Herbeth Índio no 
Instituto Superar. O atleta, que também veio de um projeto 
social, contou um pouco sobre a sua difícil trajetória de vida e os 
obstáculos que teve que superar para se tornar um lutador 
profissional. Ele ainda arrumou um tempinho para treinar Jiu-
Jitsu com nossos alunos, que adoraram  a oportunidade de lutar 
com essa fera. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

ABRIL DE 2019 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 135,00 

Doações | Cartão de Crédito 2.010,00 

Doações | Boleto Bancário 1.265,00 

Parcerias 650,00 

Aplicação Automática – Conta 
Corrente 

0,12 

TOTAL DE RECEITAS 4.060,12 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
228,08 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
95,55 

JCBR Contabilidade | Contador 0,00 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Secretaria da Receita Federal 
DARF 58,67 

Rodrigo Marcolino dos Santos 
Prestação de serviço de captação de 

recursos (Fevereiro  e  Abril) 
3.069,60 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.290,48 

Tim S/A 
Plano de Telefonia Celular 49,90 

Redehost Internet Ltda. 
Renovação de domínios de internet 122,80 

TOTAL DE DESPESAS 4.915,08 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 4.060,12 

TOTAL DE DESPESAS 4.915,08 

SALDO DO MÊS - 854,96 

SALDO ANTERIOR 4.121,13 

SALDO ATUAL 3.266,17 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Renda Fixa Valor Investido % da Carteira 

Títulos Públicos 17.154,69 32,83 % 

Títulos Privados 17.699,86 33,88% 

Fundos de Renda Fixa 11.834,85 22,65% 

Renda Variável Valor Investido % da Carteira 

Ações 2.786,40 5,33% 

Fundos Multimercado 0,00 0,00 % 

Fundos Imobiliários 2.773,90 5,31 % 

TOTAL R$ 52.249,70 100% 


