Editorial

Setembro foi um mês de consolidação do projeto Lutando pela
Inclusão – Vila Estrutural. No período foram realizadas diversas
inscrições e algumas entrevistas com os responsáveis pelos alunos. Em
nossa última aula, ministrada no dia 30 de setembro, estávamos com a
capacidade máxima da turma!
Os alunos têm demonstrado bastante interesse no esporte apesar
das dificuldades enfrentadas diariamente: montagem e remoção das
placas do tatame, calor e poeira intensos e, principalmente, falta de
calçado adequado para o aquecimento. Como a espaço do tatame é
reduzido, os alunos fazem parte do aquecimento (corrida e brincadeiras)
na quadra poliesportiva da escola onde acontecem as aulas. Os alunos
realizam estas atividades com chinelos ou descalços.
Para resolver esta situação, será feito um levantamento da
numeração dos tênis utilizados por estes alunos para posterior aquisição.
Quem quiser doar qualquer calçado usado, mas em bom estado ou
colaborar com a compra de novos, entre em contato com a coordenação
do projeto através do e-mail: institutosuperar@institutosuperar.org.br
Essa atitude fará a diferença!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Novo campeonato interno
No dia 19 de setembro foi realizado um novo campeonato de Jiu-Jitsu entre os
alunos do projeto Lutando pela Inclusão e convidados de várias academias de
Brasília. O evento teve início às 10h, novamente no Ginásio de Esportes do
Cruzeiro. Parabéns a todos os participantes!
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RECEITAS

VALORES (R$)

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

85,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

2.942,60

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
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento das turmas I e II referente
a setembro de 2009 (cheque
descontado apenas agora)
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

88,20
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448,00

1.409,60

720,00

1.041,00

800,00

530,00

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.
Koala Malharia – Confecção de
camisas para os alunos dos projetos

490,00

DESPESA TOTAL

4.580,00

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.942,60
4.580,00
-1.637,40

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

7.176,44
5.539,04

10,80

900,00

 INVESTIMENTOS

Fundo
Itaú Multimercado
Moderado
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Investimento
Inicial
5.000,00

Rentabilidade
no Mês
1,40%

Saldo Líquido
5.170,04

