Editorial
Em setembro o projeto Lutando pela Inclusão deu
prosseguimento à ampliação de suas ações na Vila Estrutural – DF.
Recebemos a doação de um tatame móvel para as aulas e elaboramos
um planejamento prévio para o início das atividades, previsto para a
segunda quinzena de outubro. Acompanhem as novidades pelo nosso
site.
Enquanto isso, os alunos mais antigos das turmas I e II do
projeto trocaram suas faixas após avaliação dos professores. Estes
mesmos alunos participarão da próxima etapa do Campeonato
Brasiliense de Jiu-Jitsu. Mais uma vez, parabéns aos alunos e aos
professores pela dedicação!
Até a próxima edição!
Stella Cintra
Diretora-presidente
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Entrega de Faixas
No dia 24 de setembro tivemos a primeira entrega de faixas para os alunos do
projeto Lutando pela Inclusão. Foram graduados com a faixa amarela os jovens
atletas Israel Araújo e Adriano Pires, da turma II e Guilherme Bonne, da turma
I. Parabéns e continuem assim!

Preparação para o Campeonato
No dia 04 de outubro acontecerá a etapa final do Campeonato Brasiliense de
Jiu-Jitsu e teremos a participação de sete alunos do projeto. No próximo
informativo traremos informações sobre a competição.
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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

1.544,60

RECEITA TOTAL

3.544,60

DESPESAS

VALORES (R$)

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

94,86

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.
Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal – Pagamento da 6.ª e última
cota do IPTU 2009 referente à sede do
Instituto.
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2.000,00

800,00

522,00

450,00

10,03

94,31
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DESPESA TOTAL

1.971,20

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.544,60
1.971,20
1.573,40

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

6.126,95
7.700,35

