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Começamos o mês de Setembro com o pé direito! No 
dia 1º tivemos a Superasamba 2018, nossa feijoada anual 
de captação de recursos. O evento aconteceu no Clube da 
Adepol, no Lago Sul de Brasília e contamos com a presença 
de 127 convidados, que passaram a tarde conosco, 
comendo, bebendo e ouvindo um samba de primeira. 

Tínhamos dois objetivos principais com o evento: 
captar recursos e divulgar as atividades do Instituto 
Superar. Pelos números, posso dizer que atingimos os dois. 
Os acessos ao nosso site e aos perfis das redes sociais mais 
do que dobraram nas últimas semanas, além de 
conseguirmos um aumento de quase 5% no número de 
seguidores. 

Falando da captação, nossa arrecadação veio da venda 
de convites e da venda de bebidas no dia da feijoada. 
Descontando todas as despesas, chegamos a um lucro de 
R$ 8.520,92, que ficou bem dentro do esperado. 
Incialmente tínhamos uma meta de R$ 10.000,00, mas 
optamos por dar mais qualidade ao evento e diminuir o 
nosso ganho, contratando um buffet profissional para a 
feijoada, montando espaços para as crianças e etc. Acho 
que os gastos valeram a pena. 

É legal destacar, também, o aumento de quase 20% na 
nossa receita mensal, com a entrada de 17 novos doadores 
recorrentes. Sejam todos bem vindos ao time! 

Um grande abraço e até a próxima edição. 
 
 
 
 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



GRADUAÇÃO SEMESTRAL 

No dia 09/08/18 tivemos a nossa graduação semestral. Foi o 
momento de avaliar cada aluno e reconhecer aqueles que 
evoluíram dentro do projeto, não apenas na parte técnica do 
Jiu-Jitsu, mas principalmente no amadurecimento e no 
aprendizado dos princípios e valores que tentamos passar para 
eles diariamente. Tivemos a entrega de vinte e um graus, três 
faixas cinzas, uma faixa azul e duas faixas pretas. Parabéns a 
todos! 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



GALERIA - SUPERASAMBA 2018 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 
AGOSTO DE 2018 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 1.820,00 

Doações | Cartão de Crédito 1.960,00 

Doações | Boleto Bancário 1.225,00 

Arrecadação Parcial | Superasamba 7.384,00 

TOTAL DE RECEITAS 12.389,00 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
219,20 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
146,70 

JCBR Contabilidade | Contador 854,03 

Secretaria da Receita Federal 
DARF 54,61 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Luana Fraga da Silva Leite 
Prestação de serviço de captação de 

recursos 
1.606,53 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.200,00 

Superasamba 2018 
Gastos Parciais 6.242,62 

TOTAL DE DESPESAS 10.323,69 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 12.389,00 

TOTAL DE DESPESAS 10.323,69 

SALDO DO MÊS 2.065,31 

SALDO ANTERIOR 8.046,53 

SALDO ATUAL 10.111,84 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

INVESTIMENTOS 

Produto Investimento  
Inicial 

Novos 
Aportes 

Saldo Mês 
Anterior 

Saldo 
Atual 

Compromissada  
Plus Itaú 11.992,15 0,00 19.389,52 19.503,67 

CDB Plus Itaú 6.000,00 5.000,00 12.124,96 12.180,17 

Fundo Itaú Uniclass  
Referenciado DI 2.000,00 500,00 3.433,74 3.447,54 


