Editorial

O mês de março foi marcado pelo reinício das atividades do
projeto Lutando pela Inclusão, que permanece funcionando no mesmo
local e nos mesmos horários. Além das 2 aulas semanais para cada
turma, estamos implementando um “aulão” de integração mensal. Nosso
objetivo, como o próprio nome diz, é integrar todos os alunos e
proporcionar um treino mais divertido e diversificado. Além disso, vamos
convidar professores e alunos de outras equipes para participarem
também.
Mas março não teve apenas Jiu-Jitsu no projeto Lutando
pela Inclusão. Graças à iniciativa de uma de nossas colaboradoras de
Brasília, recebemos a doação de diversos ovos de Páscoa que foram
entregues a todos os alunos do projeto. São atitudes como essa que
fazem toda a diferença. Muito obrigado!
Nesta edição iniciamos o terceiro ano do Informativo do
Instituto Superar. Com o objetivo de manter todos os colaboradores
cientes de nossas ações, em Abril de 2008 criamos este instrumento e
desde então tentamos mantê-los sempre atualizados e integrados
conosco. Esperamos continuar contando com esta bem-sucedida
parceria pelos próximos anos!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Reinício das aulas
Após os períodos de recesso de final de ano e de carnaval, no dia 02 de março
foram retomadas as aulas do projeto Lutando pela Inclusão. O local permanece
o mesmo, assim como os horários: Ginásio de Esportes do Cruzeiro – aulas às
terças e quintas – Horários: turma I de 10h às 11h e turma II de 17h30min. às
19h.

Presente de Páscoa
No último dia 30 os alunos do projeto receberam um presente de páscoa
adiantado. Graças à iniciativa de uma colaboradora do Instituto Superar, que
comprou ovos de páscoa para as crianças e adolescentes de ambas as turmas,
todos receberam chocolates e puderam adiantar a comemoração do feriado.
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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)

347,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.629,60

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
das turmas I e II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

107,36

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.

490,00
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448,00

1.834,60

720,00

800,00

650,00

10,54

Saraiva e Siciliano S/A – Compra de
material de escritório (2 cartuchos de
tinta para impressora e duas resmas
de papel A4).
Itaú Seguros – Renovação – Seguro
da Sede do Instituto Superar.

191,60

DESPESA TOTAL

3.122,01

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.629,60
3.122,01
507,59

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.401,30
4.908,89

152,51

 INVESTIMENTOS

Fundo

Investimento
Inicial

Itaú
Multimercado
Moderado

5.000,00
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Rentabilidade Rentabilidade
no Mês
do Fundo nos
Últimos 12
Meses
1,24%
10,39%

Saldo
Líquido

5.107,59

