Editorial
Pedimos desculpas pela demora no envio desta edição do
informativo. Isso aconteceu porque tivemos um mês bastante agitado e
produtivo, como vocês poderão acompanhar nas notícias abaixo. Para
evitar novos atrasos, instituímos que a partir de outubro o informativo
passará a ser enviado, no máximo, até o dia 10 de cada mês.
Com relação ao projeto Marc Romano, em agosto tivemos a
primeira reunião geral da equipe, na qual a coordenação buscou definir e
sistematizar as atividades de cada profissional envolvido.
Em Brasília o mês foi de muito trabalho. Tivemos a avaliação
médica dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão, a primeira atividade
extra, o início do acompanhamento escolar dos atendidos e a celebração
de duas novas parcerias.
Boa leitura e até a próxima edição!

Stella Cintra
Diretora-presidente

1

Jiu-Jitsu no gelo
No dia 03 de agosto os alunos do projeto tiveram uma tarde
diferente: foram patinar no gelo. A atividade aconteceu no "Barra on ice", no
shopping Barra Garden - Rio de Janeiro. Depois de quase duas horas de
muitas quedas e diversão, todos lancharam na Pizzaria Gagliasso. As crianças
adoraram a nova experiência!

Primeira reunião geral do projeto
No dia 19 de agosto foi realizada a primeira reunião geral que
contou com a participação da coordenação do projeto Marc Romano e também
da equipe técnica, composta pelos professores de Jiu-Jitsu, psicólogos e
nutricionistas. Na reunião foram discutidos os seguintes pontos: padronização
dos relatórios periódicos da equipe técnica; sistematização dos critérios de
avaliação dos alunos; estabelecimento de uma rotina de acompanhamento
sobre as faltas dos alunos e a implementação da terceira turma do projeto. A
coordenação pretende instituir uma rotina de reuniões com a equipe para que
seja garantida a padronização do trabalho e a sua avaliação constante.
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Alunos são submetidos a avaliação clínica
No dia 14 de agosto os alunos da turma de crianças do projeto
(TC I) foram levados ao Posto de Saúde do Cruzeiro Novo, em Brasília/DF,
para a realização de avaliação clínica e obtenção de atestado de saúde para a
prática de atividade física. Nos dias 19 e 20 do mesmo mês foi a vez dos
alunos da turma de adolescentes (TA I). Todos foram devidamente medidos,
pesados e orientados sobre a importância da prática esportiva.

Aula de confraternização
Domingo, dia 17, foi realizada uma aula que contou com a
participação das duas turmas do projeto. O objetivo principal foi promover a
confraternização entre todos os alunos, permitindo que todos se conhecessem
e tivessem a oportunidade de praticar Jiu-Jitsu com pessoas diferentes. A
avaliação final do evento foi positiva e pretendemos repeti-lo futuramente.

Coordenação fecha parceria com academia
A coordenação do projeto reuniu-se com a administração da
academia Fit 21, localizada nos bairros do Sudoeste e do Lago Sul de Brasília,
para propor uma parceria e buscar apoio para as atividades. A reunião
aconteceu no dia 18 de agosto e a receptividade dos administradores foi muito
boa. Inicialmente, a academia disponibilizou o espaço da filial Sudoeste para
ser utilizado pelos alunos do projeto, quando necessário, mas acreditamos que
esse é apenas o início de uma parceria promissora.

Definida a distribuição de lanche para os alunos
A coordenação do projeto, em reunião com o gerente do
supermercado Veneza, localizado no bairro do Cruzeiro, em Brasília, próximo
ao Ginásio de Esportes, conseguiu fechar a distribuição de lanche para os
atendidos. Na reunião, realizada no dia 29 de agosto, a empresa se propôs a
apoiar o projeto Lutando Pela Inclusão, fornecendo lanche para as duas turmas
a preço de custo. Considerando a importância de uma alimentação adequada
para a manutenção da saúde dos alunos, decidimos implementar esse
benefício, que será custeado por meio de doações.
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Ampliando as ações: projeto inicia acompanhamento escolar
Com o objetivo de ampliar o acompanhamento oferecido aos
alunos, no dia 29 a psicóloga do projeto, Stella Cintra, realizou uma visita ao
Centro de Ensino Fundamental 02 do Cruzeiro em Brasília/DF. A intenção foi
estreitar os laços com a escola, formando uma parceria entre diretores,
orientadores e professores. A coordenação acredita que a atuação em conjunto
com a escola permitirá um atendimento mais completo e direcionado as
necessidades de cada um dos atendidos.

4

RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Doação
de
pessoas
jurídicas
(empresas parceiras)

180,00

828,48
2.000,00

RECEITA TOTAL

3.008,48

DESPESAS

VALORES (R$)

JCBR Contabilidade (serviço de
contabilidade e taxas diversas)
Tarifas – Banco Itaú (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)

504,67

DESPESA TOTAL

568,15

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.008,48
568,15
2.440,33

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.431,02
4.871,35
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63,48

