Editorial
O mês de março foi marcado pelo reinício das aulas do projeto “Lutando
pela Inclusão”, em Brasília. Nossos assistidos retornaram cheios de ânimo e
trazendo novos alunos para as duas turmas!
Desde sua fundação, em 1º de maio de 2007, o Instituto Superar vem
direcionando suas ações para a inclusão social de crianças e adolescentes em
situação de risco, utilizando como ferramenta principal o esporte, mais
precisamente o Jiu-Jitsu.
Foi dessa forma que ficamos conhecidos e começamos a ganhar espaço
e adeptos à nossa causa. Em 2012 o Instituto Superar fará 5 anos e
pretendemos ampliar nossas ações, com objetivo de fortalecer nosso nome.
Para tanto, iniciamos um processo de negociação para a realização de
mais um projeto na Estrutural – DF. Desta vez nossa ferramenta não será o
esporte, mas o incentivo à leitura que será trabalhado por meio de aulas de
teatro.
O primeiro contato com a escola onde já acontece o projeto “Lutando
pela Inclusão” foi ótimo! Alguns professores já abraçaram nossa idéia e estão
dispostos a nos ajudar nessa nova empreitada.
Estamos confiantes de que este novo projeto dará nova vida ao Instituto
Superar e mais oportunidades aos nossos assistidos.
Como presidente, idealizadora e coordenadora social do Instituto
Superar, posso dizer que estou realizando um sonho antigo e muito cultivado.
Garanto que vontade não faltará para que este novo projeto dê certo! Continuo
contando com o apoio de todos vocês!
Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Colaboradores
Para quem acompanha as notícias do Instituto Superar pelos Informativos é
possível notar que estamos apresentando dificuldades financeiras neste ano.
As despesas aumentaram consideravelmente e alguns colaboradores deixaram
de contribuir. Se você acredita nos nossos projetos, divulgue nossas ações e
convide novos doadores para fazerem parte desta corrente social. Precisamos
do seu apoio!
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Reinício das aulas

No dia 1º de março foram reiniciadas as aulas do projeto Lutando pela
Inclusão, em Brasília, após o recesso de final de ano. Os dias, horários e locais
foram mantidos:
- Turma I: aulas às terças e quintas, das 17h30min às 19h no Ginásio de
Esportes do Cruzeiro;
- Turma II: aulas às terças e quintas, das 14h às 15h no Centro de Ensino
Fundamental I da Estrutural.
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Primeiros passos
No dia 28 de março foi realizada a primeira reunião com a coordenadora do
Centro de Ensino Fundamental I – Estrutural. Foram passadas informações
gerais sobre o projeto e foi definida a data provável para o seu início: 2º
semestre de 2012. Inicialmente, serão atendidas 15 crianças/adolescentes
entre 10 e 12 anos. As aulas acontecerão aos sábados e terão duas horas de
duração. Em breve teremos novas notícias sobre o projeto. Fiquem de olho!
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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)

0,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

2.930,26

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

91,98

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento do
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto Superar.
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650,00

1.280,26

720,00

560,00

622,00

610,00

11,92

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
Banco Itaú – Pagamento do seguro
da sede do Instituto Superar

100,00

171,55

DESPESA TOTAL

3.332,45

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.930,26
3.332,45
- 402,19

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.594,01
4.191,82

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.027,40

11.106,51

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.693,43

2.710,89
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