Editorial
Realizamos, no mês de setembro, um campeonato entre os alunos do
projeto Lutando pela Inclusão e convidados de outras duas equipes. A
finalidade maior era promover a integração entre todos os participantes e
acredito que o objetivo foi atingido. As fotos podem ser visualizadas no nosso
site ou na nossa página do facebook.
Ainda em setembro tive a oportunidade de conhecer um projeto social
chamado Luta pela Paz, que é realizado no complexo de favelas da Maré, no
Rio de Janeiro. A proposta deles é muito parecida com a nossa, porém com
uma estrutura e uma metodologia de trabalho bem mais consolidadas. Legal ter
um referencial de onde podemos chegar e a noção de como pequenas ações
podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas.
Um ótimo mês de outubro para todos nós!

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Alunos participam de campeonato
Vinte e cinco alunos do projeto Lutando pela Inclusão participaram, no dia 21
de setembro, de um campeonato de Jiu-Jitsu realizado na Ceilândia/DF, em
conjunto com as equipes Arena e Five Rounds. As lutas aconteceram durante
toda a manhã e o evento terminou com um almoço de confraternização.
Parabéns a todos os atletas!
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

50,00

Doações – Boleto Bancário

1.881,40

Parcerias

1.650,00

Aplicações Financeiras

1,92

TOTAL DE RECEITAS

3.583,32

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador

159,85

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar
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667,83

560,00

720,00

600,00

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Secretaria da Receita Federal –
DARF

100,00

TOTAL DE DESPESAS

3.263,61

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

3.583,32
3.263,61
319,71

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.055,32
3.375,03

10,93

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

12.196,72

12.277,55

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.982,68

3.002,12
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