Editorial

Chegamos ao meio do ano. Quando olhamos para trás e
vemos tudo por que já passamos, nos surpreendemos com a nossa
capacidade de superar obstáculos. Em alguns momentos até nos
frustramos com as dificuldades encontradas, mas transformamos essas
dificuldades em motivação para continuar. Foi com este pensamento e
com esta garra que no dia 1º de maio o Instituto Superar completou seu
2º ano!
Não foi apenas o Instituto Superar que teve motivos para
comemorar Neste mês. Tivemos uma nova participação dos alunos do
projeto Marc Romano no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu e muitas
graduações nos dois projetos.
Aproveitem a leitura e obrigado por continuarem conosco por
mais um ano

Stella Cintra
Diretora-presidente

1

Participação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu
Seguindo o cronograma de competições deste ano, no dia 09 de maio tivemos
a participação de alguns alunos do projeto no Campeonato Brasileiro de JiuJitsu realizado no ginásio do Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro/RJ. Por se
tratar de um evento nacional a dificuldade é maior e os professores
inscreveram poucos atletas, que representaram muito bem a equipe
conquistando duas medalhas de ouro (Gabriel e Luan), uma medalha de prata
(Leandro) e uma de bronze (Wellington). Nosso monitor Marcos também
participou e conquistou o vice-campeonato.

Graduação da turma III
Dia 11 de maio foram graduados vários alunos da turma III e para muitos foi o
momento de receber o primeiro grau na faixa. A graduação é o reconhecimento
do professor ao desenvolvimento de cada aluno, assim como à superação de
seus limites individuais e a entrega dos graus mostra o desenvolvimento da
turma. Parabéns!
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De volta ao Ginásio de Esportes do Cruzeiro
No dia 05 de maio voltamos a utilizar o espaço do Ginásio de Esportes do
Cruzeiro para a realização das aulas do projeto. Os horários são os mesmos do
ano passado:
- Turma I: Terças e Quintas de 10h às 11h
- Turma II: Terças e Quintas de 17h30min às 19h

Primeiros alunos graduados
Dia 21 de maio tivemos a graduação de vários alunos do projeto Lutando pela
Inclusão. Antes de receber o grau cada um teve que responder a uma pergunta
sobre a origem e as regras do Jiu-Jitsu, demonstrando em seguida uma das
técnicas aprendidas nas aulas. Parabéns aos novos graduados!
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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

999,20
2.000,00

RECEITA TOTAL

2.999,20

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
1.º Ofício de Notas de Brasília
(cartório) – Autenticações
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

90,36

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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71,04
800,00

771,66

450,00

10,22

Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal – Pagamento da 2.ª cota do
IPTU 2009 referente à sede do
Instituto.

94,22

DESPESA TOTAL

2.287,50

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.999,20
2.287,50
711,70

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.879,93
6.591,63
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