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Editorial 
 
 

 Em junho vários dos nossos alunos puderam mostrar toda a 
sua garra e disposição nos campeonatos disputados. 

 Muitas medalhas conquistadas, muitas lutas vencidas e, 
principalmente, a superação de vários obstáculos. 

 Como vocês sabem, o Instituto Superar tem como objetivo a 
inclusão social de crianças e adolescentes. Nosso principal instrumento 
para alcançar este objetivo é o esporte.  

 É a partir das aulas gratuitas de Jiu-jitsu que meninos e 
meninas procuram nossos projetos pensando que irão aprender apenas 
uma arte marcial. Mas eles têm muito mais do que isso! Através desta 
busca voluntária os alunos têm seu primeiro contato com um universo 
diferente e que ao mesmo tempo nos torna iguais: a cidadania.  
  Ser cidadão não se resume à posse de documentos. Ser 
cidadão é um aprendizado constante e contínuo dos nossos direitos e 
deveres. É isso que oferecemos aos nossos assistidos. 
  A participação em campeonatos é apenas uma motivação 
para que esses alunos tenham a oportunidade de lidar com as 
conquistas e as derrotas e crescer com cada uma dessas experiências. 

Não estamos focados no número de medalhas ou de vitórias 
conquistadas, mas no potencial que cada um tem dentro de si e nas 
possibilidades que isso poderá trazer para o seu futuro. 

 
 
 

Stella Cintra 
Diretora-presidente 
 
 

 
 
 
 
 



 

 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
Alunos disputam o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu 2009 
No último sábado, dia 27 de junho, os alunos do projeto participaram do 
Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu 2009/RJ. Mais uma vez tivemos a conquista 
de várias medalhas. Parabéns a todos os atletas! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu 
No dia 28 de junho nove alunos do projeto participaram do Campeonato 
Brasileiro Centro Oeste de Jiu-Jitsu, que foi realizado no Ginásio de Esportes 
do Cruzeiro/DF, mesmo local das aulas. Para a grande maioria foi a estréia em 
competições, mas apesar disso a equipe conquistou cinco medalhas de ouro, 
duas de prata e uma de bronze. Independentemente do número de vitórias ou 
do número de medalhas, o que realmente chamou a atenção da coordenação 
do projeto e da equipe técnica foi a postura dos alunos, tanto na preparação 
para a competição quanto no dia. A disciplina e a responsabilidade 
demonstradas por todos, somadas à vontade de superar os próprios limites e 
de enfrentar o nervosismo de uma nova experiência fizeram deste campeonato 
um marco importante para o projeto. Pudemos ver, na prática, alguns 
resultados do trabalho que desenvolvemos há mais de um ano, com o 
amadurecimento e a mudança de comportamento de nossas crianças e 
adolescentes. Parabéns aos alunos que participaram do evento, seja 
competindo ou apenas comparecendo para dar apoio e incentivo aos demais, 
vocês todos merecem medalha de ouro!   
 
Classificação: 
1 – Adriano de Aguiar Pires – 1.º lugar 
2 – Gabriel Michels da Silva – 4.º lugar 
3 – Guilherme Bonne dos Santos – 1.º lugar 
4 – Ismael Lucas Camelo do Nascimento – 1.º lugar 
5 – Israel Araújo de Souza – 3.º lugar 
6 – Julia Misty de Oliveira Jacinto – 1.º lugar 
7 – Leandro Fernandes de Araújo – 2.º lugar 
8 – Roberta de Oliveira J. Sossio – 1.º lugar 
9 – Vinicius Sousa Gomes – 2.º lugar 
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RECEITAS 

 

 

VALORES (R$) 

Doação de pessoas físicas por meio 
de depósito em conta-corrente ou 
transferência bancária 

0,00 

Doação de pessoas físicas por meio 
de boleto bancário 

1.589,40 

Doação de pessoas jurídicas 
(empresas parceiras) 

2.000,00 

 

RECEITA TOTAL 

 

 

3.589,40 

 

 

 

DESPESAS 

 

 

VALORES (R$) 

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da 
conta-corrente e serviço de cobrança - 
boletos bancários) 

93,72 

Academia Gávea Gym – Projeto Marc 
Romano (Rio de Janeiro) – 
Pagamento das turmas I e II referente 
ao mês de junho 

1.041,00 

Academia Gávea Gym – Projeto Marc 
Romano (Rio de Janeiro) – 
Pagamento das turmas I e II referente 
ao mês de maio 

1.041,00 

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) – 
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) 
– Pagamento da turma III 

800,00 

JCBR Contabilidade – Contador 

 

521,00 
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J. Ribeiro Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. – Pagamento do 
aluguel mensal da sede do Instituto 
Superar.  

450,00 

CEB – Distribuição – Pagamento pelo 
fornecimento de energia elétrica para 
a sede do Instituto. 

10,20 

Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal – Pagamento da 2.ª quota do 
IPTU 2009 referente à sede do 
Instituto.  

94,22 

 

DESPESA TOTAL 

 

 

4.051,14 

 

RECEITA TOTAL 3.589,40 
DESPESA TOTAL 4.051,14 
SALDO DO MÊS - 461,74 

 

SALDO ANTERIOR 6.591,63 
SALDO ATUAL 6.129,89 

 

 


