Editorial
E não é que o ano já terminou? E o saldo para nós foi muito positivo. Já
tivemos anos muito turbulentos, com falta de dinheiro, problemas com a
equipe, falta de estrutura e tudo mais, mas finalmente acho que posso resumir
2016 em uma palavra: tranqüilidade. Terminamos a reforma da nova academia;
consolidamos nossa metodologia de trabalho, tanto nas aulas de Jiu-Jitsu
quanto nas atividades pedagógicas; equilibramos nossas contas e estamos
com uma equipe de voluntários estável há mais de seis meses (o que é um
recorde!).
Falando da equipe, fico muito feliz de perceber que um dos pilares da
nossa proposta de trabalho está se realizando: a formação de agentes
multiplicadores. Trabalhar dentro de uma comunidade e oferecer um serviço de
qualidade para os moradores é incrível, mas mais incrível que isso é conseguir
plantar sementes e transformar os atendidos em educadores, para que o
processo se realimente e não pare nunca. Das nossas três turmas de Jiu-Jitsu
que funcionam na Cidade Estrutural/DF, duas já são capitaneadas por alunos
do projeto, ou seja, crianças que começaram conosco anos atrás e que agora,
já saindo da adolescência, assumiram a função de professores e estão
ajudando novas crianças a seguirem o mesmo caminho. O projeto é deles, foi
criado para eles e é muito bom vê-los assumindo as rédeas de tudo.
No dia 24 de novembro tivemos a graduação de final de ano das três
turmas de Jiu-Jitsu da Cidade Estrutural e em dezembro será a vez da turma
do Cruzeiro/DF.
Um excelente final de ano para todos nós e até 2017!

Marcelo Pinheiro – Coordenação
1

24 de novembro de 2016 – Graduação de final de ano
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

270,00

Doações – Cartão de Crédito

850,00

Doações – Boleto Bancário

1.083,70

Vencimento – Investimento CDB Itaú

4.051,57

TOTAL DE RECEITAS

6.255,27

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Paypal do Brasil Serviços de
Pagamentos – Tarifa de intermediação
de serviço de cobrança
JCBR Contabilidade – Contador

191,74

40,80

739,54

Solange Alves Ribeiro Figueiredo –
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

800,00

Secretaria da Receita Federal – DARF

49,89
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Banco Itaú - Investimento CDB Itaú

6.000,00

TOTAL DE DESPESAS

7.821,97

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

6.255,27
7.821,97
- 1.566,70

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

9.040,35
7.473,65

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Novos
Aportes

Saldo no
Mês Anterior

Saldo Atual

Compromissada
Plus Itaú

11.992,15

0,00

16.108,82

16.418,55

CDB Plus Itaú

6.000,00

0,00

6.000,00

6.021,62

Fundo Itaú Uniclass
Referenciado DI

2.000,00

500,00

3.075,52

3.124,96
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