Editorial
Em junho tivemos mais um campeonato de Jiu-Jitsu em Brasília. Desta
vez, os alunos do projeto Lutando pela Inclusão puderam mostrar sua
habilidade no Campeonato Centro-Oeste de Jiu-Jitsu 2012. Foram três alunos
inscritos e três medalhas!
Neste mês também comemoramos o aniversário do projeto Lutando pela
Inclusão, que teve início há 4 anos no Cruzeiro-DF e hoje já conta com uma
turma na Estrutural! Parabéns aos alunos e colaboradores!
Como presidente do Instituto Superar e psicóloga voluntária do projeto
Lutando pela Inclusão, fico muito emocionada com o crescimento e
amadurecimento dos nossos projetos. Precisei me afastar das atividades por
um longo período e acabo de retomar meus acompanhamentos. Ver a turma
lotada com meninos e meninas cheios de sonhos e o sorriso dos alunos
antigos quando me reencontraram, me fizeram pensar uma coisa: apesar das
dificuldades, todo esforço vale muito à pena!
Um grande beijo e até a próxima edição!
Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Aniversário do Projeto
No dia 14 de junho comemoramos os 4 anos do projeto Lutando pela Inclusão.
Os alunos da turma do Cruzeiro – DF, puderam conhecer um pouco mais da
história do Instituto Superar e do próprio projeto. Estiveram presentes na
comemoração nossos primeiros alunos, que há 4 anos fazem parte da nossa
equipe! Parabéns a todos nós!
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Campeonato Centro-Oeste de Jiu-Jitsu 2012
No dia 24 de junho três alunos do projeto Lutando pela Inclusão participaram
do

campeonato

Cruzeiro/DF:

Centro-Oeste

Demetrius

de

Tiburcio,

Jiu-Jitsu,
Matheus

realizado
Nunes

e

no

Ginásio

Vinicius

Sousa.

Conquistamos duas medalhas de ouro e uma de bronze. Parabéns a todos!
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do

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)

200,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.625,36

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
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 referente ao mês de abril-12
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
da turma I referente ao mês de maio12
JCBR Contabilidade – Contador

93,06

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.

4

650,00

1.775,36

560,00

720,00

720,00

803,60

610,00

CEB – Distribuição – Pagamento do
fornecimento de energia elétrica para
a sede do Instituto Superar.
Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

12,02

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social

100,00

DESPESA TOTAL

4.063,68

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.625,36
4.063,68
- 438,32

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

6.252,42
5.814,10

 INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.248,13

11.311,66

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.742,12

2.764,24
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