Editorial
O mês de outubro foi marcado pela participação de sete
alunos do projeto Lutando pela Inclusão na etapa final do campeonato
brasiliense de Jiu-Jitsu. Os atletas puderam mostrar suas habilidades e
técnicas na conquista de 3 medalhas de ouro, 3 de prata e uma de
bronze.
Já no Rio de Janeiro, os alunos do projeto Marc Romano
comemoraram o Dia das Crianças no “Barra On Ice”, onde patinaram no
gelo e fizeram um delicioso lanche no final.
No último Informativo anunciamos a doação de um tatame
móvel para darmos início às atividades na Vila Estrutural – DF.
Infelizmente o tatame não foi entregue na data prevista e não tivemos
como começar as aulas de Jiu-Jitsu por lá. Assim que a situação se
resolver daremos a notícia através do site ou no próximo Informativo.
Contamos com a sua torcida!
Um abraço,
Stella Cintra
Diretora-presidente
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Participação no Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu – 2.ª Etapa
No dia 4 de outubro sete alunos do projeto Lutando pela Inclusão participaram
da 2.ª etapa do Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu, realizado no ginásio do
clube ASA – 610 Sul – Brasília/DF. A equipe conquistou 03 medalhas de ouro,
03 de prata e 01 de bronze. Parabéns aos nossos atletas!
Classificação:
1 – Adriano Pires – 1.º lugar
2 – Caio Berg – 2.º lugar
3 – Guilherme Bonne – 1.º lugar
4 – Israel Araújo – 2.º lugar
5 – Jonatas Costa – 3.º lugar
6 – Lucas Berg – 2.º lugar
7 – Naiara Marçal – 1.º lugar

Comemorando o dia da criança
Em comemoração ao dia da criança os alunos do projeto Marc Romano
receberam no dia 18 de outubro, como presente, uma tarde de patinação no
gelo no Barra On Ice – Shopping Barra Garden – Barra da Tijuca – Rio de
Janeiro. O passeio teve início às 13h e a turma recebeu brindes, além de um
lanche no final.
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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

1.350,36

RECEITA TOTAL

3.350,36

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
das turmas I e II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

87,00

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.
Universo Online S/A – Pagamento da
anuidade referente à hospedagem do
site do Instituto Superar.
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2.000,00

1.041,00

800,00

525,00

450,00

10,41

200,80
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DESPESA TOTAL

3.114,21

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.350,36
3.114,21
236,15

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

7.700,35
7.936,50

