Editorial

Abril foi um mês muito produtivo para os projetos do Instituto.
Tivemos o reinício das aulas do projeto Lutando pela Inclusão graças ao
apoio da Academia Fit 21, nossa parceira há alguns meses e a
participação com vitória de um de nossos atendidos na 1ª Etapa do
Campeonato Brasiliense.
No Rio de Janeiro também contamos com a participação dos
alunos do projeto Marc Romano na I Copa Brasa de Jiu-Jitsu. Além
disso, tivemos comemoração da Páscoa, aula especial e entrega de
graus. Ufa!
Agora mãos à obra porque maio está apenas começando!

Stella Cintra
Diretora-presidente
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Comemoração da Páscoa
No dia 09 de abril as três turmas do projeto tiveram aulas especiais em
comemoração à Páscoa e cada aluno recebeu um ovo de chocolate de
presente.

Aula especial: novos desafios
Aproveitando o clima do campeonato do dia 18 de abril o professor Muzio de
Angelis deu, com a ajuda das alunas Michelle e Camila, uma aula especial para
a turma I simulando tudo que acontece em uma competição, desde a chamada
do atleta na área de concentração até o encerramento da luta. Foram
ensinados aos alunos os gestos dos juízes, os cuidados necessários com o
kimono, o uso da faixa verde e amarela para identificação, o sistema de
pontuação, dentre outras regras com o objetivo de familiarizá-los com o que
encontrarão na competição. A mesma aula será dada para as demais turmas.

Alunos participam da I Copa Brasa de Jiu-Jitsu
No dia 18 de abril vários alunos das três turmas do projeto participaram da I
Copa Brasa de Jiu-Jitsu, realizada no Instituto Benjamin Constant – Urca – Rio
de Janeiro/RJ. O desempenho de todos, sem exceções, foi muito bom,
enchendo de orgulho os membros da equipe. Nossos parabéns a todos os
atletas e até o próximo campeonato!

Nova entrega de graus
Após a participação no campeonato, aqueles alunos que conquistaram a
medalha de ouro receberam, no dia 20 de abril, um grau na faixa em
reconhecimento ao desempenho obtido.

2

Retorno às aulas (finalmente!)
Como já havia sido noticiado, os alunos do projeto se encontravam sem aulas
desde o recesso de final de ano devido à reforma no Ginásio de Esportes do
Cruzeiro. Nesse período, mais precisamente no final de março, foi realizada
uma aula extra com todos os alunos na academia Fit 21, parceira do Instituto e,
como o resultado foi muito positivo, definimos com a gerência da academia que
a partir do dia 11 de abril passaríamos a ministrar as aulas, regularmente, aos
sábados para as duas turmas no horário de 9h30min às 11h até a liberação do
ginásio.

Participação na I etapa do Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu
A 1.ª etapa do Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu foi realizada no dia 26 de
abril no Clube ASA, situado na Quadra 610 – L2 Sul – Brasília/DF e tivemos a
participação de apenas um aluno do projeto, Ismael Nascimento, que
conquistou novamente o primeiro lugar. Nossa intenção inicial era inscrever
todos os alunos que quisessem participar da competição, porém devido à
reforma no Ginásio de Esportes as duas turmas ficaram sem aulas por mais de
três meses e preferimos primeiro retomar o ritmo de treinos para depois pensar
em campeonatos. O aluno Ismael só participou da etapa porque é bolsista na
Academia Fit 21, parceira do Instituto Superar e se manteve em atividade
durante todo esse período. Ao nosso campeão os parabéns em nome de toda
a equipe!
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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)

0,00

1.469,40

RECEITA TOTAL

3.469,40

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
1.º Ofício de Notas de Brasília
(cartório) – Autenticações
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
das turmas I e II
JCBR Contabilidade - Contador

90,36

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
4

2.000,00

190,92
800,00

1.041,00

613,43

450,00

10,16

Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal – Pagamento da 1.ª quota do
IPTU 2009 referente à sede do
Instituto.

98,93

DESPESA TOTAL

3.294,80

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.469,40
3.294,80
174,60

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

5.705,33
5.879,93
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