Editorial
Em outubro é comemorado o dia das crianças e os alunos do projeto
Lutando pela Inclusão puderam curtir a data. Fizemos uma aula especial, na
qual entregamos uma lembrança para cada um e participamos da gravação de
um programa da TV Brasília, tendo como tema a “Declaração Universal dos
Direitos da Criança”. Para a grande maioria foi uma experiência nova e a
primeira vez que participaram de um programa de televisão. Além da
divulgação do projeto, a reportagem retratou os ganhos que a prática do
esporte pode trazer na vida de uma criança.
No projeto Marc Romano, estamos preparando os alunos para
participarem do último campeonato da FJJRJ em 2012. Marcamos ainda, para
o final de novembro, nossa reunião geral com a equipe para avaliação do ano e
definição das metas para 2013.
Nesta edição, trouxemos ainda uma entrevista realizada com o primeiro
aluno inscrito no projeto Lutando pela Inclusão, Ismael Lucas.
Um forte abraço!
Stella Cintra – Diretora-Presidente

.
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Dia das crianças
Os alunos do projeto Lutando pela Inclusão tiveram uma aula diferente no dia
09.10.12, com a proximidade do dia das crianças. Primeiro, puderam participar
de uma matéria na TV Brasília que teve como tema a criança. Em seguida,
receberam cookies de presente adiantado, gentilmente doados pela empresa
Ms Cook.
Veja a reportagem, com a participação dos alunos do projeto, no link:
http://www.correioweb.com.br/page/tvbrasilia/#video_195470
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Ismael Lucas foi um dos primeiros alunos do projeto Lutando pela Inclusão. Morador
do bairro do Cruzeiro/DF, fez a sua matrícula no primeiro dia de inscrições, aos 16 anos
de idade e hoje, quatro anos depois, permanece conosco como membro da equipe de
monitores. Nesta entrevista ele fala um pouco sobre a sua experiência e sobre o
impacto que o projeto teve na sua vida:

Como você ficou sabendo do projeto Lutando pela Inclusão e o que te levou a fazer
sua inscrição?
Eu fiquei sabendo por um amigo meu, o Pedro. Ele tinha me dito que foram no seu
colégio divulgar o projeto e que iam abrir turmas de Jiu-Jitsu. Na época eu tinha falado
com ele que queria muito treinar, só que as vagas eram limitadas. No dia da entrevista
eu cheguei bem cedo e fiquei esperando do lado de fora do ginásio do Cruzeiro, até
abrir.
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Quais eram as suas expectativas ao ingressar no projeto? Essas expectativas foram
atingidas?
Minha expectativa no início era apenas de treinar Jiu-Jitsu. Hoje posso dizer que o
projeto superou e muito minhas expectativas. Vejo que aprendi muito mais do que só
treinar Jiu-Jitsu.

Você acredita que o projeto trouxe benefícios para a sua vida? Quais?
Com certeza, o projeto me ajudou a crescer de várias formas, a me tornar mais
confiante e determinado e ajudou a aprender certos valores como honestidade,
humildade e respeito. Me ajudou também em alguns momentos muito difíceis na
minha vida. Eu tive muito apoio de pessoas de dentro do projeto, pessoas
maravilhosas, que só Deus mesmo poderia ter colocado na minha vida. Me ensinaram
que tudo que eu quiser fazer da minha vida é possível, basta que eu tenha dedicação e
acredite de verdade naquilo.

O que faz você permanecer no projeto como monitor das turmas de Jiu-Jitsu?
É um sentimento de gratidão, misturado com a vontade de um dia poder ajudar as
outras pessoas da mesma forma que eu fui. Poder retribuir tudo que fizeram por mim.

Qual o conselho que você daria para uma criança ou adolescente que estivesse
começando hoje como aluno do projeto Lutando pela Inclusão?
Eu aconselharia a saber aproveitar da melhor forma o projeto, pois é uma grande
oportunidade de aprendizado e que se dedique ao máximo em tudo que faça na vida.
Pra mim o projeto tem sido uma escola e uma verdadeira família.
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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)

50,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.333,09

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 II
J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento do
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto Superar.
JCBR Contabilidade – Contador

96,60

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano
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650,00

1.633,09

560,00

658,00

12,25

672,00

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I referente a
Agosto/12
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I referente a
Setembro/12
Secretaria de Fazenda do DF –
Pagamento do IPTU 2012 – 6.ª Cota

100,00

720,00

720,00

141,98

DESPESA TOTAL

4.125,83

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.333,09
4.125,83
- 792,74

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

4.496,73
3.703,99

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.504,35

11.566,97

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.809,70

2.824,40
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