Editorial
Setembro foi um mês de reestruturação para o Instituto. Com
a expansão de suas ações e com 2 projetos localizados em cidades
diferentes (e distantes), era necessário colocar as coisas em ordem. Por
isso realizamos 2 reuniões gerais, uma em cada projeto, para discutir e
implementar a padronização do trabalho e do atendimento prestado aos
alunos.
E como o assunto é crescimento, em setembro demos início
à nova turma do projeto Marc Romano: turma III. Enquanto isso, na
turma II, tivemos a graduação dos alunos mais antigos.
No projeto Lutando pela Inclusão iniciamos a distribuição de
lanche para os alunos das 2 turmas. Além disso, realizamos 2 palestras
sobre o Jiu-Jitsu: uma sobre sua origem e filosofia e outra sobre suas
regras.
Aproveitem a leitura e até a próxima!

Stella Cintra
Diretora-presidente
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Graduação dos alunos
O dia 04 de setembro foi muito especial para os alunos da turma II. Depois de
responderem oralmente às perguntas sobre a origem, filosofia e regras do JiuJitsu, formuladas pelo professor, os três mais velhos receberam a tão esperada
faixa amarela e a aluna mais nova foi graduada com a faixa cinza. As outras
crianças da turma também responderam às questões e ganharam um grau na
faixa branca.

Nova reunião
No dia 12 de setembro foi realizada uma nova reunião com toda a equipe do
projeto, que contou a participação da Diretora-presidente do Instituto e também
do coordenador do projeto Lutando pela Inclusão, desenvolvido em Brasília. A
idéia principal foi buscar uma padronização do trabalho desenvolvido pelas
equipes dos dois projetos, sendo definida a forma de atuação dos profissionais
envolvidos e instituídos modelos de formulários e relatórios que serão
utilizados.

Início da turma III
Foi com muita alegria e satisfação que no dia 17 de setembro iniciamos, com a
presença de oito alunos, a terceira turma do projeto Marc Romano, patrocinada
pelas empresas Babel Livros e Lex Labor. A turma, comandada pelo professor
Igor Silva, ainda conta com quatro vagas, que serão preenchidas ao longo do
mês. As aulas acontecem no Clube Carioca, situado no Jardim Botânico e os
atendidos têm entre 10 e 15 anos.
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Palestra sobre a origem e a filosofia do Jiu-Jitsu
No dia 02 de setembro os alunos das duas turmas do projeto puderam
acompanhar uma palestra sobre a origem e a filosofia do Jiu-Jitsu. A idéia da
conversa foi familiarizá-los com a história do esporte e conscientizá-los de que
se trata de uma arte marcial milenar, que só deve ser usada como instrumento
de defesa. Essa foi a primeira de uma série de palestras programadas para as
turmas.
Iniciada a distribuição de lanche para os alunos
Na quinta-feira, dia 18 de setembro, iniciamos a distribuição de lanche para os
alunos das duas turmas do projeto. Todos ficaram bastante empolgados e
satisfeitos com a novidade. Foi definido pela coordenação que os lanches
serão sempre fornecidos meia-hora antes do início da aula, para que todos
tenham tempo de se alimentar com calma e aguardar o início das atividades do
dia.
Primeira reunião geral
Com o objetivo de padronizar as ações dos dois projetos do Instituto Superar,
no dia 18 de setembro foi realizada a primeira reunião geral do projeto Lutando
pela Inclusão. Durante o encontro, que contou com a presença do coordenador
do projeto e de todos os voluntários, foram apresentados os modelos de
relatórios utilizados na descrição das atividades mensais, bem como os
critérios de avaliação dos alunos.
Alunos têm palestra sobre regras do Jiu-Jitsu
No dia 30 os alunos de ambas as turmas assistiram a uma palestra sobre as
regras básicas do Jiu-Jitsu, na qual tiveram o primeiro contato com o sistema
de graduação e a pontuação oficial. Ainda este ano será ministrada nova
palestra abordando as demais regras, mais avançadas e a coordenação
planeja levar as turmas para assistir a um campeonato, para que possam
visualizar na prática a teoria ensinada.
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RECEITAS

VALORES (R$)

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

0,00
1.479,40

RECEITA TOTAL

3.479,40

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 de Setembro
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento de Outubro
ACM Marllos Confecções LTDA.
(Pride Kimonos) – Compra de kimonos
para utilização na nova turma do
projeto Marc Romano – Turma III (Rio
de Janeiro)
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da nova turma
Supermercado Veneza – Projeto
Lutando pela Inclusão (Brasília) –
Pagamento do lanche fornecido para
as turmas

74,70
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2.000,00

816,00
816,00
1.440,00

800,00
75,00

Pamela Monteiro Duque ME –
Compra de cartucho de tinta para
impressora
Maurizan Cruz dos Santos - Serviço
de programação do site do Instituto
(segunda e última parcela)
JCBR Contabilidade - Contador

900,00

DESPESA TOTAL

5.483,76

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.479,40
5.483,76
-2.004,36

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.871,35
2.866,99
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149,00

413,06

