Editorial
E chegamos ao final de 2013. Lá se vão sete anos de trabalho, desde a
criação do Instituto Superar, em maio de 2007. Confesso que no início não
achei que a tarefa de coordenar uma ONG fosse algo tão difícil. Apesar de
prestarmos um serviço de interesse público, a sensação é de que o Estado
(prefeituras, governos estaduais e governo federal) não dá a mínima para o
trabalho do terceiro setor. Os caminhos para conseguir apoio são muito
limitados e a burocracia é gigantesca, tornando o nosso dia a dia uma luta
constante para manter as portas abertas. Agradeço a cada um dos nossos
doadores (pessoas físicas e jurídicas) pelo apoio mensal, pois são vocês que
mantêm as atividades funcionando.
Quando começamos, lá em 2007, nosso primeiro projeto chamava-se
Marc Romano. A proposta eram aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e
adolescentes, na cidade do Rio de Janeiro. Na época, nenhum dos envolvidos
nas atividades tinha noção do que era um projeto social e nem de quais eram
os nossos objetivos. O tempo foi passando e com a experiência começamos a
descobrir que as filosofias de trabalho do projeto Marc Romano e do Instituto
Superar eram diferentes. Enquanto o foco do projeto é a formação de atletas,
com a utilização do esporte como atividade fim, o Instituto tem como foco a
educação, usando o esporte apenas como atividade meio. Veio então a
constatação de que o mais saudável seria encerrarmos essa parceria de tantos
anos, decisão tomada em conjunto por ambos os lados. Assim, a partir de 2014
o projeto Marc Romano não fará mais parte das atividades do Instituto Superar.
Um excelente final de ano para todos nós!
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Nova avaliação física dos alunos
Realizamos, no dia 09 de novembro, uma nova avaliação física dos alunos do
projeto Lutando pela Inclusão. Repetimos os mesmos testes que havíamos
feito em março deste ano, com o objetivo de comparar o desempenho de cada
aluno e aferir o desenvolvimento de cada um quanto a: capacidade
cardiorrespiratória, força, coordenação motora e flexibilidade. Os resultados
serão apresentados no relatório de final de ano do projeto.
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

1.359,40

Doações – Boleto Bancário

1.193,10

Parcerias

1.650,00

Aplicações Financeiras

2,87

TOTAL DE RECEITAS

4.205,37

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador

152,71

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar
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697,38

560,00

720,00

600,00

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Secretaria da Receita Federal –
DARF

100,00

TOTAL DE DESPESAS

3.287,51

TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO DO MÊS

4.205,37
3.287,51
917,86

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.906,99
3.824,85

12,42

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

12.370,97

12.442,54

CDB Plus Itaú

2.650,00

3.024,58

3.041,79
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