Editorial

Em abril demos continuidade às ações dos dois projetos do
Instituto Superar. No projeto Lutando pela Inclusão realizamos a primeira
graduação do ano e uniformizamos os novos alunos com kimonos
doados por colaboradores.
No final do mês realizamos ainda um campeonato interno de
Jiu-Jitsu entre os alunos do projeto, com a participação de alguns
convidados da academia Fit 21. Esta foi mais uma oportunidade para os
nossos alunos praticarem toda a técnica que vêm aprendendo nesses
dois anos de atividades.
Por fim, depois de meses de espera recebemos a doação do
tatame móvel que poderá ser usado nas aulas de uma nova turma do
projeto Lutando pela Inclusão na Vila Estrutural - Brasília. Teremos uma
reunião com a diretora do Centro de Ensino Fundamental 01 na semana
que vem e esperamos iniciar as atividades em breve.

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Primeira graduação de 2010 e entrega de kimonos
No dia 13 de abril realizamos a primeira graduação do ano de alguns alunos do
projeto e também a entrega de kimonos para os aqueles que ainda não haviam
recebido.
Campeonato interno
No dia 24, sábado, foi realizado no Ginásio de Esportes do Cruzeiro um
campeonato de Jiu-Jitsu entre os alunos do projeto e alguns convidados da
academia Fit 21. O evento teve início às 10h e foi possível graças à
participação de diversos voluntários que nos ajudaram desde a preparação até
a realização da competição. A equipe do Instituto Superar estava presente em
grande número, com treze atletas inscritos. Parabéns a todos e até o próximo
evento!
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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)

85,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.117,60

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

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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448,00

1.584,60

720,00

800,00

726,83

490,00

10,52

DESPESA TOTAL

2.837,71

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.117,60
2.837,71
279,89

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.908,89
5.188,78

 INVESTIMENTOS

Fundo

Investimento
Inicial

Itaú
Multimercado
Moderado

5.000,00
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Rentabilidade Rentabilidade
no Mês
do Fundo nos
Últimos 12
Meses
-0,86%
10,39%

Saldo
Líquido

5.063,99

