Editorial
Em fevereiro as aulas do projeto Lutando pela Inclusão
permaneceram suspensas em função das obras no Ginásio de Esportes
do Cruzeiro – DF. Apesar disso, continuamos nosso trabalho em busca
de novos parceiros (ou patrocinadores) e consolidamos as parcerias já
existentes. Participamos de uma reunião com representantes da
CAENGE, uma das maiores construtoras do Distrito Federal, e
realizamos uma aula com alunos do projeto na Academia Fit 21,
Sudoeste – DF.
Já no projeto Marc Romano as aulas seguiram normalmente, com
a graduação dos alunos das turmas I e II.
Neste mês o Informativo do Instituto Superar comemora um ano.
Durante esse período pudemos manter todos vocês informados sobre
nossas ações e sobre o rumo dos projetos. Acreditamos que este é o
melhor caminho para conquistarmos dois de nossos objetivos:
transparência e respeito.
Boa leitura!
Stella Cintra
Diretora-presidente
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Assessoria Jurídica
No dia 17 de fevereiro a Diretoria do Instituto Superar reuniu-se com o Dr.
Paulo Haus, advogado responsável pelo setor jurídico da instituição, para tratar
da revisão do nosso Estatuto e da obtenção do título de Organização da
Sociedade Civil de interesse Público (OSCIP) junto ao Ministério da Justiça.
Além disso, foi discutida também a tramitação do projeto social por nós
apresentado ao Ministério do Esporte, nos moldes da Lei de Incentivo ao
Esporte, cuja aprovação é esperada para este ano.

Em busca de novo patrocinador
No dia 19 foi realizada uma reunião entre a Diretoria do Instituto e
representantes da construtora CAENGE, em busca de um novo patrocínio. Na
ocasião foram apresentados nossos projetos e nossa proposta de trabalho,
sendo demonstradas as diversas formas pelas quais a empresa pode se tornar
parceira da entidade. Esperamos trazer boas novidades sobre este assunto
nos próximos informativos.

2

Retorno às aulas
Nos dias 02 e 03 tivemos o retorno às aulas das turmas I e II do projeto Marc
Romano, após o período de recesso de final de ano. O local das aulas e os
horários foram mantidos: 2.ª e 4.ª de 18h às 19h (turma I) e 3.ª e 5.ª de
10h30min. às 11h30min. (turma II), todas na academia Gávea Gym – Gávea –
Rio de Janeiro/RJ. A turma III já havia retomado às atividades no início de
janeiro, também nos mesmos horários do ano passado: 2.ª e 4.ª de 17h30min.
às 19h no Clube Carioca – Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ.

Graduação dos alunos das turmas I e II
No dia 13 foi realizada a graduação de alguns alunos das turmas I e II do
projeto, que receberam um grau na faixa após passarem por um exame
aplicado pelo professor Muzio de Angelis. No exame o professor cobrou o
conhecimento de algumas técnicas ensinadas durante as aulas e de
informações sobre a origem e regras do Jiu-Jitsu.

Parceria que dá certo
Sábado, dia 28, a academia Fit 21, parceira do Instituto Superar, cedeu seu
espaço para a realização de uma aula com alguns alunos do projeto Lutando
pela Inclusão, que ainda não puderam retornar às atividades normais em
função da reforma do Ginásio de Esportes do Cruzeiro. Estivemos em contato
com a Gerência de Esporte e Lazer na data de ontem e acreditamos que as
aulas no ginásio poderão ser retomadas nas próximas semanas.
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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)

250,00

1.549,40

RECEITA TOTAL

3.799,40

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 III
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – pagamento
da turma II
JCBR Contabilidade – Contador

90,36

Martins Associados Advocacia –
Serviço de revisão do estatuto do
Instituto Superar e obtenção do título
de OSCIP junto ao Ministério da
Justiça – Pagamento da 2.ª e última
parcela.
J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
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2.000,00

800,00

1.041,00

515,00

600,00

479,00

CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para
a sede do Instituto.
Divi-Forro Ltda-ME – Compra de
divisórias para reforma da nova sede
do Instituto.
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11,45

324,00

DESPESA TOTAL

3.860,81

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.799,40
3.860,81
- 61,41

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.603,32
5.541,91

