Editorial

O mês de maio foi marcado pela entrega dos kimonos aos novos
alunos do projeto Lutando pela Inclusão – Vila Estrutural. Após um mês
de atividades, parte dos alunos pôde começar a treinar devidamente
trajada.
Como forma de incentivar a freqüência, a pontualidade e a prática
do novo esporte, os atendidos no projeto Lutando pela Inclusão só
recebem seu uniforme, composto pelo kimono, calça e faixa, após o
primeiro mês de aulas. Durante esse período devem entregar a
documentação necessária para efetivar a matrícula e trazer um
responsável para a entrevista com a psicóloga. Assim podemos observar
o interesse do aluno pelo Jiu Jitsu, além de trabalhar aspectos como
responsabilidade e comprometimento.
Aproveito a oportunidade para comunicar que, infelizmente, as
aulas da turma I (turno matutino) do projeto Lutando pela Inclusão foram
temporariamente suspensas. Nosso monitor voluntário, que foi o 1º aluno
matriculado no projeto, não poderá ministrar as aulas por motivos
profissionais.
Como Diretora-Presidente do Instituto Superar e como psicóloga
voluntária do projeto, agradeço ao aluno e monitor Ismael Nascimento
por todo o seu esforço em quase 3 anos de projeto. Que sua vida seja
repleta de conquistas!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Entrega dos kimonos
No dia 10 de maio foram entregues os kimonos para parte dos alunos da turma
III, que já estão matriculados no projeto. Os demais receberão o uniforme
quando terminarem de entregar a documentação exigida para a inscrição.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas jurídicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Patrocínio (pessoas jurídicas)

90,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.076,60

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
da turma I
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
JCBR Contabilidade – Contador

81,48

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
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540,00

1.446,60

720,00

800,00

585,00

536,00

11,13

Federação de Jiu Jitsu do Rio de
Janeiro – Inscrições dos alunos no
campeonato estadual de Jiu Jitsu.

400,00

DESPESA TOTAL

3.133,61

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.076,60
3.133,61
- 57,01

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.265,08
2.208,07

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.190,65

10.276,46
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