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Já faz um bom tempo, mas não me esqueço daquele 
ano de 2007, quando um grupo de amigos resolveu começar 
um projeto social. Ninguém sabia onde estava pisando e só 
com o dia-a-dia fomos vendo que a coisa era bem mais 
complicada do que parecia. Como não tínhamos formação 
em administração ou pelo menos alguma experiência na 
área, tudo era novidade. Cada hora um pepino novo para 
resolver e um gasto novo para fazer. E como gastamos... 
primeiro dinheiro do próprio bolso e depois da rede de 
doadores que acabamos montando. 

Nessa confusão, lembro que alguém disse: “Ei, a gente 
precisa de uma logomarca!”. Acho que foi a primeira vez que 
parei para ler sobre o tal de Marketing. Fizemos alguns 
orçamentos e o valor era astronômico para a nossa 
realidade, então deixamos a coisa meio de lado. Até que a 
amiga de uma amiga de outra amiga, que trabalhava com 
design, se propôs a fazer o serviço de criação sem cobrar 
nada e assim surgiu a logo que nos acompanha há dez anos. 

Bom... você mudou, eu mudei, o mundo mudou, mas a 
logo continuava lá, igualzinha. Decidimos então que tinha 
chegado a hora de mudar. Não só a logomarca, mas toda a 
identidade visual do Instituto Superar. Para crescermos, 
precisávamos profissionalizar a nossa comunicação e 
resolvemos fazer isso agora. 

Contratamos uma agência de design gráfico para 
reformular nossa marca e as mudanças você vai notar aos 
poucos, como por exemplo neste novo modelo de 
informativo. 

Até a próxima edição! 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



REUNIÃO 

No dia 23.07.17 tivemos uma reunião com a equipe do projeto 
Educando, para avaliar as atividades dos últimos dois meses e 
programar as próximas aulas. Decidimos ainda que, em breve, as 
atividades de reforço escolar vão passar a acontecer durante a 
semana, antes ou após as aulas de Jiu-Jitsu. A ideia é melhorar a 
frequência e otimizar o tempo dos alunos. 
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PROJETO EDUCANDO 



VISITA DO LUTADOR BOB SAPP 

No dia 22.07.17 recebemos uma visita mais do que especial. O 
lutador de MMA americano Bob Sapp, de passagem por Brasília, 
esteve no Instituto Superar para um bate-papo com os alunos 
sobre sua trajetória de vida. Com mais de 15 anos de carreira e 
já tendo participado de eventos como Pride e K1, ele é um 
grande exemplo para todo jovem que sonha em seguir o 
caminho das artes marciais. Claro que a criançada adorou, né? 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 
JULHO DE 2017 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 0,00 

Doações | Cartão de Crédito 1.120,00 

Doações | Boleto Bancário 1.748,70 

Aplicações Financeiras 0,77 

TOTAL DE RECEITAS 2.869,47 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
221,97 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
53,10 

JCBR Contabilidade | Contador 825,88 

Solange Alves Ribeiro Figueiredo 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
900,00 

Secretaria da Receita Federal 
DARF 

54,12 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Convés Criativo 
Serviços de design gráfico 

(parcela 2/2) 
800,00 

TOTAL DE DESPESAS 2.855,07 

TOTAL DE RECEITAS 2.869,47 

TOTAL DE DESPESAS 2.855,07 

SALDO DO MÊS 14,40 

SALDO ANTERIOR 3.071,06 

SALDO ATUAL 3.085,46 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 



INVESTIMENTOS 

Produto Investimento  
Inicial 

Novos 
Aportes 

Saldo Mês 
Anterior 

Saldo 
Atual 

Compromissada  
Plus Itaú 11.992,15 0,00 17.970,90 18.107,18 

CDB Plus Itaú 6.000,00 5.000,00 11.401,28 11.463,01 

Fundo Itaú Uniclass  
Referenciado DI 2.000,00 500,00 3.276,28 3.297,95 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 


