Editorial

Em setembro a coordenação do projeto Lutando pela Inclusão
iniciou a preparação dos atletas que irão participar do Campeonato
Panamericano de Jiu-Jitsu, que acontecerá no final de outubro em
Brasília. Apesar do foco do projeto não ser a competição, os alunos
gostam muito de campeonatos e a animação deles na véspera influencia
positivamente nas aulas, facilitando a atuação dos professores e
monitores.
No mesmo mês tivemos ainda a estréia de um professor voluntário
do projeto Lutando pela Inclusão, Marcelo Macintyre, como competidor
em um evento de MMA. O atleta aproveitou a oportunidade para divulgar
o Instituto Superar e nossas atividades.

Um excelente mês de outubro para todos nós.

Instituto Superar
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Iniciada a preparação para o campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu
A coordenação do projeto Lutando pela Inclusão iniciou a preparação dos
atletas que irão participar do Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu, que
acontecerá no final de outubro, em Brasília. Para alguns alunos da turma III
será a estréia em competições, então o trabalho psicológico acaba sendo mais
determinante do que propriamente a parte técnica ou física. Na próxima edição
do informativo traremos informações sobre o evento.
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Divulgação das atividades em evento de MMA
No dia 24.09.11 um dos professores voluntários do projeto Lutando pela
Inclusão, Marcelo Macintyre, participou de um evento de MMA no Ginásio do
CAVE – Guará – Brasília e aproveitou sua vitória para divulgar as atividades do
Instituto Superar. Parabéns ao professor e obrigado por mostrar um pouco
mais da instituição aos moradores do Distrito Federal.
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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

3.116,60

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

84,84

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

1.486,60

720,00

560,00

585,00

536,00

11,49

DESPESA TOTAL

2.497,33

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.116,60
2.497,33
619,27

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.676,91
3.296,18

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

10.541,94

10.627,75
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