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Maio foi um mês de muitas competições para os 
alunos do Instituto Superar. Foram três campeonatos e um 
total de vinte e sete atletas inscritos. 

Confesso que durante muitos anos trabalhando na 
coordenação do Instituto nunca dei muita bola para 
competições. Como o foco do nosso trabalho é a educação 
por meio do esporte e não a formação de atletas, acabava 
direcionando o nosso tempo, energia e recursos para 
outras atividades, deixando os campeonatos de lado. 

Isso, porém, vem mudando. Ao longo do último ano 
fui começando a perceber o impacto positivo que os 
campeonatos têm na vida dos alunos. Com a ampliação da 
nossa parceria com a academia de lutas Five Rounds, 
temos hoje sete bolsistas, que treinam focados em alto 
rendimento e participam assiduamente de competições. 

Percebo claramente a mudança no comportamento e 
no compromisso de cada um deles, tanto dentro do projeto 
quanto em suas vidas pessoais. Drogas, crimes, conflitos 
familiares e tantos outros problemas com os quais lidamos 
diariamente em um projeto social agora passam longe 
dessa turma. O foco passou a ser na saúde e na evolução 
dentro do esporte, um movimento que contagia também 
os demais alunos, que ainda não competem mas um dia 
querem chegar lá.  

É o esporte nos surpreendendo e mostrando que há 
sempre novas ferramentas de educação esperando para 
serem usadas. 

 Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



CAMPEONATO OPEN BRAZILIAN DE JIU-JITSU 

No dia 04/05/19 participamos do campeonato Open Brazilian 
Champion de Jiu-Jitsu. Foram 16 atletas inscritos e 14 medalhas 
conquistadas. Parabéns galera! 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



CAMPEONATO DE JIU-JITSU FIVE FORCE 

Nosso aluno William de Freitas participou, no dia 17/05/19, do 
evento Five Force, um campeonato de Jiu-Jitsu somente para 
convidados e que contou com um público aproximado de mil 
pessoas. A vitória não veio, mas o nosso atleta fez uma luta 
duríssima, perdendo por apenas dois pontos. Nada mal para 
uma estreia em um evento desse porte. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



GRAVAÇÃO COM A TV RECORD 

Recebemos, no dia 22/05/19, uma equipe da TV Record, que 
gravou uma matéria sobre os projetos do Instituto Superar.  As 
imagens vão ao ar nas próximas semanas. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



CAMPEONATO BRASILIENSE DE JIU-JITSU 

Dez alunos do Instituto Superar participaram, no dia 26/05/19, 
do campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio de 
Esportes do Cruzeiro/DF. Foram dez medalhas conquistadas, 
sendo seis de ouro, três de prata e uma e bronze. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

MAIO DE 2019 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 110,00 

Doações | Cartão de Crédito 2.010,00 

Doações | Boleto Bancário 1.115,00 

Parcerias 650,00 

Aplicação Automática – Conta 
Corrente 

0,31 

TOTAL DE RECEITAS 3.885,31 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
270,04 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
95,70 

JCBR Contabilidade | Contador 
(Pagamentos de Abril e Maio) 1.818,81 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Secretaria da Receita Federal 
DARF 60,52 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.290,48 

Tim S/A 
Plano de Telefonia Celular 49,90 

Comercial de Alimentos Milênio S/A 
Compra de material de limpeza 127,75 

Sarkis e Sarkis Ltda 
Compra de luminárias e ventiladores 825,00 

Akeleta Festas 
Compra de lanche para os alunos  240,00 

TOTAL DE DESPESAS 4.778,20 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 3.885,31 

TOTAL DE DESPESAS 4.778,20 

SALDO DO MÊS - 892,89 

SALDO ANTERIOR 3.266,17 

SALDO ATUAL 2.373,28 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Renda Fixa Valor Investido % da Carteira 

Títulos Públicos 17.166,33 32,72 % 

Títulos Privados 17.828,42 33,98% 

Fundos de Renda Fixa 11.937,41 22,76% 

Renda Variável Valor Investido % da Carteira 

Ações 2.807,70 5,35% 

Fundos Multimercado 0,00 0,00 % 

Fundos Imobiliários 2.723,59 5,19 % 

TOTAL R$ 52.463,45 100% 


