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Em Abril tivemos a inauguração do nosso novo centro 
de atividades, o Espaço Superar. Foram cinco meses de 
obras e de muito trabalho, mas o resultado valeu a pena! O 
espaço ficou bem legal e atende muito bem ao que 
precisamos. 

Relembrando nossa trajetória na cidade Estrutural/DF, 
tudo começou lá em 2009, em um espaço cedido pela 
Direção do Centro de Ensino Fundamental I. Conseguimos 
a doação de algumas placas de tatame e as aulas 
aconteciam no pátio da escola. O segundo passo foi a 
locação de uma pequena loja, de 28m2 e depois passamos 
para um local maior, com o dobro do tamanho, mas ainda 
sem estrutura para as atividades pedagógicas e para o 
trabalho da equipe social. Ficamos nesta ultima loja até o 
fim do ano passado, quando vimos o espaço atual, onde 
funcionava um mercado. Percebemos que a reforma seria 
um pouco trabalhosa, mas como a área disponível e a 
localização eram boas, decidimos que valeria o esforço. 

Feito o orçamento da obra, partimos para a captação 
de recursos e, com a realização de dois bazares e da 
Feijoada do Superar 2017, conseguimos arrecadar todo o 
valor necessário. Depois foi só botar a mão na massa e o 
resultado está aí. 

Encerro este editorial agradecendo a cada um de 
vocês, doadores, colaboradores e voluntários, que 
tornaram tudo isso possível. Obrigado! 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



CAMPEONATO DE JIU-JITSU 

No dia 07.04.18 nossos alunos William e Lucas participaram da 
2ª Edição do International Grappling, campeonato de Jiu-Jitsu 
realizado no Ginásio do Cave - Guará/DF. Conquistamos duas 
medalhas: uma de ouro e outra de bronze. Parabéns à dupla! 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO SUPERAR 

Após um longo período de obras, no dia 14.04.18 finalmente 
inauguramos o nosso novo centro de atividades: o Espaço 
Superar. Para marcar a data, fizemos uma cerimônia com a 
presença dos nossos colaboradores, alunos e seus familiares. O 
espaço conta com uma área de tatame para as atividades 
esportivas, banheiro, uma sala de aula e outra para os 
atendimentos sociais. Tudo que precisamos para oferecer o 
melhor serviço para os nossos atendidos! 
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MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

ABRIL DE 2018 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 744,03 

Doações | Cartão de Crédito 2.155,00 

Doações | Boleto Bancário 1.305,00 

Aplicações Financeiras 3,58 

TOTAL DE RECEITAS 4.207,61 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
209,05 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
101,25 

PagSeguro Internet Ltda. 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
0,36 

JCBR Contabilidade | Contador 854,03 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Secretaria da Receita Federal 
DARF 54,12 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.200,00 

Visu Work Comunicação Visual Eireli 
Serviço de instalação de letreiro 825,00 

Redehost Internet Ltda. 
Renovação de domínios de internet 122,80 

Maqcenter Máquinas para Construções  
Locação de equipamento para reforma 

do Espaço Superar 
400,00 

B2M Atacarejos do Brasil Ltda. 
Compras para inauguração do Espaço 

Superar 
347,30 

Raquel Alves Campos 
Serviço de pipoqueiro para inauguração 

do Espaço Superar 
270,00 

E.M. dos Santos Serviços de Locação 
Locação de mesas e cadeiras para a 

inauguração do Espaço Superar 
210,00 

Mobly Stone Pagamentos S/A 
Complementação de pagamento – 

Compra de móvel para o Espaço Superar 
15,20 

TOTAL DE DESPESAS 4.609,11 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 4.207,61 

TOTAL DE DESPESAS 4.609,11 

SALDO DO MÊS - 401,50 

SALDO ANTERIOR 7.848,78 

SALDO ATUAL 7.447,28 

INVESTIMENTOS 

Produto Investimento  
Inicial 

Novos 
Aportes 

Saldo Mês 
Anterior 

Saldo 
Atual 

Compromissada  
Plus Itaú 11.992,15 0,00 18.999,89 19.088,39 

CDB Plus Itaú 6.000,00 5.000,00 11.935,98 11.978,98 

Fundo Itaú Uniclass  
Referenciado DI 2.000,00 500,00 3.397,55 3.408,34 


