Editorial

Neste mês tivemos a participação dos alunos do projeto
Lutando pela Inclusão em um campeonato de Jiu-Jitsu realizado em
Brasília. Apesar do foco do projeto não ser o esporte de alto rendimento,
ou seja, apesar do objetivo não ser a formação de atletas competidores o
fato é que os alunos adoram as competições e não temos como ignorar
isso.
Temos percebido que os campeonatos têm um papel
importante na motivação dos atendidos. O empenho nas aulas aumenta
muito nas semanas que antecedem o evento e isso otimiza muito o
trabalho dos professores e monitores. Além disso, apesar das artes
marciais serem esportes individuais, nesse período aflora de forma
visível o sentimento de equipe entre os alunos, que chega ao seu ápice
durante a competição. O apoio mútuo, o incentivo e os gritos durante as
lutas promovem uma interação entre eles que é difícil de ser conseguida
nas aulas, representando uma vivência, uma lição que guardarão para
toda a vida.
Tenham todos um ótimo mês e até a próxima edição.

Marcelo Pinheiro
Coordenador do projeto Lutando pela Inclusão
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Campeonato Centro-Oeste de Jiu-Jitsu
No dia 27 de junho tivemos a participação de onze alunos do projeto Lutando
pela Inclusão no campeonato Centro Oeste de Jiu-Jitsu, realizado em Brasília.
Tivemos vários atletas no pódio e gostaríamos de dar os parabéns a todos os
participantes. As fotos do evento se encontram disponíveis no nosso site
(www.institutosuperar.org.br).
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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

3.097,60

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

83,64

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

1.564,60

720,00

800,00

510,00

490,00

10,53

Distribuidor
Digital

Serasa

–

Certificação

300,00

DESPESA TOTAL

2.914,17

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.097,60
2.914,17
183,43

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.024,38
5. 207,81

 INVESTIMENTOS

Fundo
Itaú Multimercado
Moderado
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Investimento
Inicial
5.000,00

Rentabilidade
no Mês
-0,33%

Saldo Líquido
5.011,36

