Editorial
Maio foi um mês especial para os jovens atletas dos projetos “Marc
Romano” e “Lutando pela Inclusão”, que participaram do Campeonato Estadual
de Jiu-Jitsu (RJ) e Brasiliense de Jiu-Jitsu 2012, respectivamente. Apesar da
tensão inicial, os alunos puderam mostrar sua garra e empenho já conhecidos
nos treinos. Que venham novos campeonatos!
Neste mês o projeto “Palavra Viva” deu mais um passo para a sua
realização: definimos a data de início das atividades! Além disso, foram
escolhidos os livros que serão utilizados nas aulas do projeto.
O Instituto Superar está crescendo! Obrigada pelo apoio e confiança de
todos vocês!
Um grande beijo e até a próxima edição!
Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Comemoração
Em maio o Instituto Superar completou 5 anos. Esta data merece uma grande
comemoração! Estamos organizando um evento para a celebração deste
momento tão especial. Aproveitaremos a oportunidade para divulgar o nosso
novo projeto: “Palavra Viva” e também para a captação de recursos para o seu
início. Fiquem atentos às notícias no site e nas redes sociais!
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Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu - RJ
No dia 12 de maio, três alunos do projeto Marc Romano participaram do
campeonato estadual de Jiu-Jitsu, organizado pela FJJRio no Iate Clube
Jardim Guanabara. Nossos atletas Wellington, Enzo e Shayene ficaram em 3.º
lugar, 2.º lugar e 1.º lugar, respectivamente. Parabéns pelas medalhas!
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Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu 2012
Parabéns aos alunos Guilherme Bonne, Demetrius Tiburcio e Leo Santos, que
participaram do Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu 2012, realizado no
Ginásio do CAVE – Guará II – Brasília. Não tivemos mais alunos participando
da competição por causa do preço da inscrição, muito alto, mas de qualquer
maneira a equipe esteve bem representada e conquistamos duas medalhas:
uma de ouro e uma de bronze. Agora de volta aos treinos e até a próxima!
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Nova reunião
No dia 31 de maio tivemos mais uma reunião com a coordenação do Centro de
Ensino Fundamental 01 – Estrutural, onde será desenvolvido o projeto Palavra
Viva. Conseguimos definir a data de início das aulas, a forma como será feita a
divulgação entre os alunos, além dos livros que serão adotados. Em breve
teremos mais novidades!
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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)

200,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.164,80

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
JCBR Contabilidade – Contador

93,06

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

1.314,80

560,00

672,00

610,00

11,92

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social

100,00

DESPESA TOTAL

2.491,98

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.164,80
2.491,98
672,82

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.579,60
6.252,42

 INVESTIMENTOS

Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.175,58

11.248,13

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.726,12

2.742,12
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