Editorial

Julho foi um mês de grandes emoções, principalmente para o
Projeto Marc Romano, que completou seu 1º aniversário, celebrado com uma
festa que contou com a participação de todas as pessoas envolvidas desde a
sua criação.
Enquanto isso, em Brasília, o Projeto Lutando pela Inclusão
continua crescendo. Realizamos a entrega dos kimonos para os alunos e
recebemos novas doações.
Para o próximo mês estamos na expectativa da liberação do
alvará de funcionamento do Instituto, documento necessário para o nosso
cadastramento junto ao poder público e a algumas empresas privadas de
grande porte em busca de novos recursos.

Stella Cintra
Diretora-presidente

Transparência: a palavra chave
Ao longo dos últimos meses temos acompanhado, com
surpresa e indignação, uma série de escândalos de desvio de dinheiro
público envolvendo supostas entidades do terceiro setor (ONGs). A
corrupção, que infelizmente é uma praga ainda não erradicada no Brasil,
usualmente se expande lançando tentáculos nas mais diversas áreas e o
terceiro setor não ficou de fora. Em meio ao enorme número de
entidades existentes, que realizam um trabalho sério e de grande
importância para a sociedade, presenciamos a criação de algumas com
objetivos escusos e imorais, que apesar do reduzido número provocaram
efeitos bastante extensos.

Como de costume, em todo segmento social existe uma
minoria que foge aos padrões éticos e seus atos acabam denegrindo a
imagem de todo o grupo do qual fazem parte. A exceção acaba sendo
vista com regra e as conseqüências são sofridas por toda a coletividade.
Foi o que ocorreu no terceiro setor. Em função de uma exígua minoria,
todas as instituições foram penalizadas, no ano de 2006, com a
instauração da chamada “CPI das ONGs”, que levou à perda de
credibilidade perante a sociedade e tornou ainda mais árdua a atividade
de captação de recursos, seja na esfera pública ou privada.
Esse é um quadro que nos incomoda, porém sabemos que
não há como revertê-lo em um curto prazo. O brasileiro só recuperará a
confiança no terceiro setor aos poucos, conforme os trabalhos das
instituições sérias forem produzindo seus resultados e mostrando a
importância das ONGs. Paralelamente, é imprescindível uma mudança
de comportamento por parte do poder público, instituindo um rígido
controle sobre o repasse de recursos públicos às entidades e,
principalmente, sobre a sua utilização. Transparência deve ser a palavrachave. Transparência dos governos (federal e estaduais) nos critérios
usados para o repasse e transparência das instituições sociais na sua
aplicação. Esse, para nós, é o único caminho, pois vai permitir que não
apenas os órgãos públicos competentes possam realizar a fiscalização,
mas sim que toda a sociedade o faça.
Diante disso, resolvemos fazer a nossa parte e aumentar
ainda mais a transparência do nosso trabalho. A partir deste mês, nos
informativos mensais, além de deixá-los a par de todas as atividades
realizadas, passaremos também a divulgar nossa movimentação
financeira, com todos os valores recebidos (receitas) e os gastos
realizados (despesas). Além disso, no início de cada ano divulgaremos o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício,
referentes ao ano anterior, apurados pelo nosso contador. Com isso,
queremos que cada um de vocês possa não apenas acompanhar nossos
gastos, mas também contestá-los, pois estaremos sempre abertos a
críticas e sugestões sobre a utilização dos recursos através do nosso email. Toda movimentação financeira do Instituto é feita por meio de
nossa conta-corrente do banco Itaú (agência: 2902 - conta: 08104-7) e
sempre é gerada uma nota fiscal ou recibo. Todos esses documentos
ficam guardados na nossa sede, em Brasília/DF e estão à disposição de
todos para consulta.

Comemoração de 1 ano do Projeto
Há quase 2 meses iniciamos o planejamento para a
comemoração de 1 ano do Projeto Marc Romano, a primeira ação do
Instituto Superar.
A festa aconteceu na manhã do dia 19 e contou com a
presença de todos aqueles que, ao longo deste ano, deram forma ao
projeto e apoiaram suas ações.
Como não poderia ser diferente, a comemoração teve início
com uma grande aula de Jiu-Jitsu. Os alunos apresentaram aos seus
pais, “padrinhos” e “madrinhas” algumas técnicas e mostraram que a
“arte suave” pode ser praticada por todos.
Após
esse
momento
de
descontração,
demos
prosseguimento ao evento com as homenagens aos “padrinhos”,
“madrinhas” e voluntários, finalizando com a realização de um lanche,
confraternizando todos os presentes.
Parabéns ao projeto! Parabéns a todos aqueles que
estiveram envolvidos na realização desta festa: coordenação,
professores, voluntários, parceiros e, principalmente, aos alunos!
Parabéns a você, que continua acreditando nas nossas ações e nos dá
força para continuar!

Entrega dos Kimonos
No início do mês, depois de muita espera e ansiedade dos
alunos, as duas turmas do projeto receberam os kimonos, adquiridos a
partir de doações feitas por duas empresas parceiras: Outubro Livraria e
Editora LTDA. (Babel Livros) e Cardoso e Moura Assessoria Empresarial
LTDA. (Lex Labor). A euforia das crianças e a satisfação dos
adolescentes foram enormes. Como as turmas ainda estão se formando,
esperamos que até o final de agosto todos estejam devidamente
uniformizados.

Nova doação
Ainda em julho a empresa Equilibrium Nutrição Esportiva
realizou uma doação de trinta garrafas squeeze, que foram entregues
aos alunos para utilização durante as aulas. Dessa forma buscamos
melhorar a hidratação das crianças e dos adolescentes, além de otimizar
o horário da aula, evitando que todos se ausentem do tatame por várias
vezes indo até o bebedouro.

RECEITAS

VALORES (R$)

Doação de pessoas físicas por meio
de depósito em conta-corrente ou
transferência bancária
Doação de pessoas físicas por meio
de boleto bancário
Doação
de
pessoas
jurídicas
(empresas parceiras)

1.500,00

RECEITA TOTAL

4.074,78

DESPESAS

VALORES (R$)

Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro)
JCBR Contabilidade (contador)

816,00

Tarifas – Banco Itaú (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Serviço de programação do site do
Instituto (1.ª parcela)

82,68

574,78
2.000,00

597,45

900,00

DESPESA TOTAL

2.396,13

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

4.074,78
2.369,13
1.678,65

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

752,37
2.431,02

