INSTITUTO SUPERAR
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
Exercício 2009

Senhores associados,
A Diretoria do Instituto Superar apresenta o relatório das principais
atividades realizadas no exercício social de 2009.

1 – Introdução

O ano de 2009 foi complicado para o Instituto Superar. Pudemos
conhecer bem a dificuldade de captar recursos para o terceiro setor no Brasil.
Terminamos 2008 com um projeto protocolado no Ministério do Esporte para
obtenção de recursos através da lei 11.438/06 (“Lei de Incentivo ao Esporte”) e outro
tramitando junto à fundação internacional Brazil Foundation, que disponibilizaria
recursos para projetos no Brasil. A expectativa era ótima, porém na prática não
ficamos nem entre os finalistas no concurso de projetos da ONG americana e no
Ministério do Esporte a frustração foi maior ainda: depois de oito meses de
morosidade, nos quais o nosso projeto tramitou de gabinete para gabinete e de
funcionário para funcionário sem nenhuma providência prática, recebemos um ofício
com mais de quinze exigências para aprovação do projeto e um prazo de quinze dias
para cumpri-las. Parecia brincadeira de muito mal gosto. Os responsáveis pela
elaboração do projeto ainda tentaram cumprir o que fora pedido, mas algumas
exigências eram simplesmente impossíveis de serem atendidas em tão pouco tempo e
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tivemos a amarga decepção de ver o projeto sendo arquivado e meses de trabalho indo
para o lixo.
Mas se o ano foi péssimo em termos de captação de recursos, por outro
lado tivemos ótimas novidades na área administrativa, tais como a locação de uma sala
para funcionar como sede da associação e a obtenção do título de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público junto ao Ministério da Justiça.
Apresentamos o cronograma de atividades do ano.

2 – Cronograma de atividades de 2009

 Janeiro de 2009
- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal do Instituto manifestando-se
favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação financeira elaborados
pela Diretoria no ano de 2008.
- Locação de uma sala para funcionar como nova sede do Instituto Superar.
Endereço: Setor de Indústria e Abastecimento, Quadra 5-C, Área Especial 06, Sala 110
– Brasília/DF.
- Concluída a revisão do Estatuto Social do Instituto Superar.
- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o
demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2008; foram informados acerca da
alteração do endereço da sede e aprovaram o novo Estatuto Social.
- Realizada reunião com a Gerência de Esporte e Lazer do Cruzeiro, na qual
ficou confirmada a liberação do espaço para as aulas do projeto Lutando pela Inclusão
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nos mesmos dias e horários do ano anterior. O retorno às aulas, no entanto, ficou
condicionado ao encerramento da reforma que se encontrava em andamento no ginásio
de esportes.

 Fevereiro de 2009
- Retorno das aulas do projeto Marc Romano após o recesso e final de ano.

 Abril de 2009
- Reunião com a gerência da academia Fit 21 na qual ficou acertada a liberação
do tatame da academia, aos sábados, para a realização de aula conjunta para os alunos
do projeto Lutando pela Inclusão. Tal medida foi adotada porque os alunos
permaneciam sem aula desde o recesso de final de ano, tendo em vista que a reforma
no Ginásio de Esportes do Cruzeiro ainda não terminara.
- Publicado texto no Informativo com esclarecimentos sobre a dedução fiscal
das doações feitas ao Instituto Superar.
- Participação dos alunos do projeto Marc Romano na I Copa Brasa de Jiu-Jitsu.

 Maio de 2009
- Retorno das aulas do projeto Lutando pela Inclusão no Ginásio de Esportes do
Cruzeiro.
- Participação dos alunos do projeto Marc Romano no Campeonato Brasileiro
de Jiu-Jitsu.
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 Junho de 2009
- Participação dos alunos do projeto Marc Romano no Campeonato Estadual de
Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro.
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão no Campeonato
Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu.

 Julho de 2009
- Comemoração de dois anos do projeto Marc Romano com a realização de um
“aulão”, no qual estiveram presentes os alunos de todas as turmas.
- Publicada no Diário Oficial a aprovação do pedido de qualificação do Instituto
Superar como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Trata-se
de um título concedido pelo Ministério da Justiça, que permite a celebração de termos
de parceria com o Estado e também o recebimento de doações com incentivo fiscal
junto a empresas.
- Comparecimento do coordenador voluntário do projeto Lutando pela Inclusão
ao I Festival Latino Americano de Captação de Recursos, realizado em São Paulo. O
evento foi promovido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR)
e consistiu em uma série de palestras e discussões sobre a obtenção de recursos por
entidades do terceiro setor para o custeio de suas atividades.

 Agosto de 2009
- Reunião no Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila Estrutural – Brasília/DF
para definir o início de uma nova turma do projeto Lutando pela Inclusão no local. O
início das atividades ficou vinculado à obtenção de doações para compra do tatame
móvel e dos kimonos a serem utilizados.
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 Outubro de 2009
- Participação dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão na II etapa do
Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu.
- Realizado passeio com os alunos do projeto Marc Romano para patinação no
gelo no “Barra On Ice” em comemoração ao dia da criança.

 Dezembro de 2009
- Realizado campeonato no Ginásio de Esportes do Cruzeiro em comemoração
ao encerramento do ano, que contou com a participação de alunos da academia Fit 21.
- Participação dos alunos do projeto Marc Romano na III Copa América de JiuJitsu.
- Realização de aula conjunta entre os alunos do projeto Marc Romano em
comemoração ao natal.
- A empresa Granfino S/A, que custeou uma turma do projeto Marc Romano
durante todo o ano, não irá mais patrocinar o Instituto Superar em 2010. A
coordenação do projeto está buscando novas fontes de recurso para que não seja
necessária a suspensão das atividades de nenhuma das turmas.

3 – Planejamento para 2010

Podemos listar as seguintes prioridades para o ano de 2010:
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- Ampliar as atividades do projeto Lutando pela Inclusão para a Vila estrutural;
- Divulgar as turmas existentes no projeto Lutando pela Inclusão, no Cruzeiro,
para que não fiquem vazias como aconteceu em boa parte do ano de 2009;
- Terminar de mobiliar a sede do Instituto Superar;
- Ampliar as fontes de recursos e custeio dos projetos;
- Reformular o site do Instituto, tornando-o mais dinâmico e atrativo.

Brasília, 28 de janeiro de 2010

Instituto Superar
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