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E chegamos ao final de mais um ano! Um ano, aliás, 
do qual não temos o que reclamar. Aumentamos bem o 
nosso quadro de voluntários, melhoramos nossa 
identidade visual, recebemos visitas super especiais, 
mudamos para um centro de atividades maior e melhor, 
celebramos algumas parcerias importantes... Enfim, só 
coisa boa. 

Não posso deixar de falar também da segunda edição 
da Feijoada do Superar, que foi um sucesso e viabilizou a 
reforma do novo centro de atividades, além de fortalecer a 
nossa rede de doadores mensais. 

Olhando para 2018, vem muita novidade por aí. O 
projeto Lutando pela Inclusão segue tramitando no 
Governo Federal para aprovação pela Lei de Incentivo ao 
Esporte, que vai nos permitir receber recursos incentivados 
de empresas e, com isso, contratar uma equipe social 
(psicólogo, pedagogo e assistente social), além de começar 
a remunerar nossos professores. Vai ser um passo grande 
rumo à profissionalização e ao aumento do impacto social 
das nossas ações. 

Para encerrar, mando um obrigado mais do que 
especial a você que nos acompanha e apoia o Instituto 
Superar, pois sem a ajuda de cada colaborador nada disso 
seria possível. 

Um excelente 2018 para todos nós! 
 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



VISITA DO LUTADOR RANI YAHYA 

No dia 03 de dezembro recebemos a visita do lutador de MMA 
Rani Yahya. Ele é um dos atuais representantes do Brasil no 
maior evento de lutas do mundo, o UFC (Ultimate Fighting 
Championship) e esteve no Instituto Superar para ensinar 
algumas técnicas de luta para os nossos alunos e também falar 
um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



INÍCIO DA REFORMA DO ESPAÇO SUPERAR 

No dia 08.12.17 começamos a reforma do nosso centro de 
atividades. Em alguns meses, finalmente poderemos fazer a 
inauguração do novo Espaço Superar! 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 

MATÉRIA NO SBT 

No dia 19.12.17 uma equipe do SBT Brasília esteve no Instituto 
Superar para a gravação de uma matéria sobre os nossos 
projetos. A reportagem foi ao ar no dia 27/12, no jornal local.  
Dá uma olhada! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JJyMESaLKK0


PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL 

Recebemos, no dia 14 de dezembro, a visita da dentista Ana 
Luiza Pelegrinelli, que conversou com nossos alunos sobre saúde 
bucal. Ela explicou como cuidar dos dentes e ainda tirou várias 
dúvidas da turma. Afinal, nada como ter um belo sorriso, né? 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



NATAL NO INSTITUTO SUPERAR 

Nossa comemoração de natal aconteceu no dia 21 de Dezembro! 
Tivemos uma aula especial, com lanche e entrega de brinquedos 
para a criançada. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

DEZEMBRO DE 2017 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 600,00 

Doações | Cartão de Crédito 2.120,00 

Doações | Boleto Bancário 1.423,70 

Aplicações Financeiras 8,83 

TOTAL DE RECEITAS 4.152,53 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
220,11 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
100,50 

JCBR Contabilidade | Contador 1.238,82 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.100,00 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Secretaria da Receita Federal 
DARF 

54,12 

Ismael Medeiros Santana 
Serviço de instalação de paredes de Dry 

Wall no Espaço Superar 
3.500,00 

Prima Home Center 
Compra de material de construção para 

reforma do Espaço Superar 
602,00 

TOTAL DE DESPESAS 6.815,55 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 4.152,53 

TOTAL DE DESPESAS 6.815,55 

SALDO DO MÊS - 2.663,02 

SALDO ANTERIOR 19.132,90 

SALDO ATUAL 16.469,88 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

INVESTIMENTOS 

Produto Investimento  
Inicial 

Novos 
Aportes 

Saldo Mês 
Anterior 

Saldo 
Atual 

Compromissada  
Plus Itaú 11.992,15 0,00 18.595,71 18.695,19 

CDB Plus Itaú 6.000,00 5.000,00 11.723,34 11.770,44 

Fundo Itaú Uniclass  
Referenciado DI 2.000,00 500,00 3.346,89 3.359,58 


