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No mês de Junho tivemos a nossa graduação 
semestral, hora de avaliar os alunos e entregar graus e 
faixas para aqueles que fizeram por merecer.    

Diferentemente de uma academia tradicional, no 
Instituto tomamos a decisão de graduar ou não um aluno 
olhando bem além da parte técnica. Aqui não basta ser 
bom de Jiu-Jitsu, tem que fazer mais do que isso. 

Voltando sempre à ideia central da educação, temos 
três critérios principais de avaliação: frequência, 
pontualidade e disciplina. O atendido precisa frequentar 
assiduamente as aulas, tanto de Jiu-Jitsu, quanto de reforço 
escolar e tem um limite máximo de duas faltas por mês. O 
compromisso com o horário deve ser sempre observado e 
todo atraso precisa ser justificado. Já com relação à 
disciplina, a cobrança é feita pelos professores durante as 
aulas e inclui o respeito aos colegas, organização do 
próprio material, proibição de falar palavrões e etc. 

Partimos da ideia de que não queremos faixas pretas 
somente dentro do tatame, mas também na vida. Para isso, 
o contato com as famílias é essencial e sempre que possível 
estendemos nossa avaliação para fora do tatame. Alunos 
que estão tendo problemas na escola ou em casa passam a 
ser acompanhados mais de perto e o grau ou a faixa só 
vem com a concordância dos pais ou da coordenação do 
colégio. Apresentando melhora, recebe o grau. Caso 
contrário, nada feito.   

Esporte e educação. Esse é o Instituto Superar! 

Marcelo Pinheiro - Coordenação 

EDITORIAL 



GRADUAÇÃO SEMESTRAL 

No dia 13.06.19 realizamos  a nossa graduação semestral. Pela 
primeira vez decidimos fazer uma cerimônia conjunta, com os 
alunos de todas as turmas e um lanche no final. O resultado foi 
ótimo! Todos gostaram muito e pretendemos manter esse 
modelo para os próximos semestres. 
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



CAMPEONATOS DE JIU-JITSU 

No mês de Junho nossa equipe de competições participou de 
três campeonatos de Jiu-Jitsu: International Grappling, realizado 
no dia 16/06/19 no Ginásio de Esportes da Candangolândia/DF; 
International Pro da UEAJJF (Abu Dhabi), realizado no dia 
23/06/19 no Ginásio do SESC, em Goiânia/GO e GDF Cup, dia 
30/06/19, no Ginásio de Esportes do Cruzeiro/DF. Tivemos um 
total de oito atletas participantes, que conquistaram onze 
medalhas, sendo oito de ouro e três de prata.  
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PROJETO LUTANDO PELA INCLUSÃO 



MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 
JUNHO DE 2019 
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RECEITAS VALORES (R$) 

Doações | Depósito em conta 260,00 

Doações | Cartão de Crédito 2.330,00 

Doações | Boleto Bancário 9715,00 

Parcerias 0,00 

Aplicação Automática – Conta 
Corrente 

0,14 

TOTAL DE RECEITAS 3.565,14 

DESPESAS VALORES (R$) 

Banco Itaú  |  Tarifas 
(manutenção  da conta corrente e 

serviço de cobrança -  boletos bancários) 
240,94 

Paypal do Brasil Serviços de Pagamento 
Tarifa de intermediação de 

serviço de cobrança 
110,25 

JCBR Contabilidade | Contador 
(Pagamentos de Abril e Maio) 895,33 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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Secretaria da Receita Federal 
DARF 58,67 

Antonieta da Silva 
Pagamento do aluguel mensal do 

Espaço Superar 
1.290,48 

Tim S/A 
Plano de Telefonia Celular 49,90 

Akeleta Festas 
Compra de lanche para os alunos  240,00 

K2 Artigos Esportivos 
Compra de faixas de Jiu-Jitsu 200,00 

Simpe Sistemas 
Renovação de licença  anual de software 

de gestão financeira 
81,00 

TOTAL DE DESPESAS 3.166,57 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

TOTAL DE RECEITAS 3.565,14 

TOTAL DE DESPESAS 3.166,57 

SALDO DO MÊS 398,57 

SALDO ANTERIOR 2.373,28 

SALDO ATUAL 2.771,85 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Renda Fixa Valor Investido % da Carteira 

Títulos Públicos 17.235,04 32,65 % 

Títulos Privados 17.910,44 33,93% 

Fundos de Renda Fixa 12.002,57 22,73% 

Renda Variável Valor Investido % da Carteira 

Ações 2.913,30 5,52% 

Fundos Multimercado 0,00 0,00 % 

Fundos Imobiliários 2.732,53 5,18 % 

TOTAL R$ 52.793,88 100% 


