Editorial
Em outubro o Instituto Superar deu mais alguns passos para o seu
crescimento. Realizamos duas reuniões fundamentais para o
planejamento de nossas futuras ações: a primeira delas foi no Ministério
do Esporte, onde obtivemos informações sobre a elaboração e
desenvolvimento de projetos sociais por meio da lei n.º 11.438/06 (“Lei
de incentivo ao Esporte”) e a outra foi uma consultoria com o Dr. Paulo
Haus Martins, advogado especialista em Terceiro Setor, que nos orientou
sobre possíveis alterações em nosso estatuto, a obtenção de alguns
títulos conferidos pelo governo federal e também sobre a rotina para a
obtenção de doações com incentivo fiscal.
Neste mês o projeto Marc Romano direcionou suas ações para a
recém inaugurada turma III. Foram entregues os kimonos aos alunos e
realizadas duas palestras.
Já no projeto Lutando pela Inclusão participamos de um evento em
comemoração ao mês das crianças, que contou com a presença da
maioria dos alunos das duas turmas. Aproveitamos a ocasião para
divulgar o projeto e o Instituto.
Para finalizar, inauguramos nosso tão esperado site. Nele você
encontrará informações, notícias, fotos e vídeos dos projetos do Instituto.
Acessem
e
divulguem
aos
amigos!
Nosso
endereço:
www.institutosuperar.org.br.
Boa leitura, boa navegação e até dezembro!
Stella Cintra
Diretora-presidente
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Reunião no Ministério do Esporte
No dia 13 de outubro a Diretoria do Instituto Superar esteve no Ministério do
Esporte e participou de um reunião cujo tema foi a aplicação da lei federal n.º
11.438/06, que dispõe sobre incentivos e benefícios fiscais concedidos às
empresas privadas que apóiam e patrocinam projetos sociais na área de
esporte. O nosso objetivo é adequar os dois projetos desenvolvidos pelo
Instituto à lei em busca de novos patrocínios, o que viabilizará a expansão e
uma maior profissionalização das ações.
Inauguração do site
No dia 15 de outubro, após vários meses de dificuldades e de muito trabalho,
finalmente tivemos o imenso prazer de inaugurar o site do Instituto Superar.
Nos empenhamos bastante na sua elaboração, pois pretendemos usá-lo como
mais um veículo de divulgação do nosso trabalho e também como um
instrumento de comunicação entre os profissionais envolvidos com as
atividades e os colaboradores. Nosso endereço: www.institutosuperar.org.br.
Boa navegação!
Consultoria jurídica
No dia 17 de outubro a Diretoria do Instituto reuniu-se com o Dr. Paulo Haus
Martins, advogado especialista em terceiro setor com escritório no Rio de
Janeiro e que, em viagem a Brasília, disponibilizou uma hora de seu tempo
para uma consultoria. Como estamos diante de uma área muito nova no
Direito, é muito difícil encontrar informações ou pessoas que efetivamente
conheçam e tenham experiência no assunto, por isso buscamos um dos mais
conceituados escritórios do Brasil em terceiro setor e ficamos muito satisfeitos
com o resultado. Após a conversa, chegamos à conclusão de que, para o
crescimento organizado e sustentável do Instituto, será necessária não apenas
uma consultoria, mas sim um efetivo acompanhamento regular das nossas
atividades pelo escritório. Por esse motivo estamos estudando a contratação
do serviço de assessoria jurídica para o ano de 2009.
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Entrega dos kimonos para os alunos da turma III
06 de outubro foi um dia de comemoração para os alunos da turma III. Após
duas semanas de expectativa eles receberam os kimonos e puderam participar
da aula devidamente uniformizados. Todos os trajes foram adquiridos a partir
de doações e fornecidos gratuitamente aos atendidos.
Comemoração do Dia do Professor
O Dia do Professor foi muito comemorado no projeto Marc Romano. Os alunos
das turmas I e II, acompanhados dos pais, surpreenderam a equipe com tortas
e refrigerantes e fizeram com que a data não passasse em branco. No mesmo
dia, pela manhã, foi festejado também o aniversário do aluno Pedro.

Palestra sobre higiene oral para a turma III
No dia 27 de outubro a nossa antiga e fiel colaboradora, a dentista Dani
Vaisman, voltou a ministrar uma palestra sobre “Hábitos de Higiene Oral e
Prevenção de Cárie Dentária”, agora para a nova turma do projeto. A palestra
seguiu o mesmo molde das anteriores, tendo como objetivo conscientizar os
alunos sobre a importância da saúde bucal.
Alunos aprendem sobre hábitos alimentares saudáveis
Hoje os alunos da turma III aprenderam um pouco sobre hábitos saudáveis de
alimentação. A palestra foi ministrada pelas nutricionistas Claudia Amar e Carol
Lavor e contou com a participação dos alunos e dos responsáveis. Depois das
explicações a equipe organizou uma gincana entre os participantes com o
objetivo de fixar o conhecimento passado. Ao final tivemos um lanche de
confraternização.
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Comemoração do mês das crianças
No dia 25 de outubro os alunos das duas turmas participaram de um evento
realizado no Ginásio de Esportes do Cruzeiro/DF em comemoração ao mês
das crianças. Foi montado um estande para a divulgação do projeto e todos
puderam mostrar um pouco do que aprenderam nos últimos meses. Após a
demonstração foi realizada uma aula experimental com a presença das
crianças que estavam no evento.
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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)

125,00
1.404,40

RECEITA TOTAL

3.529,40

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú - Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
Supermercado Veneza – Projeto
Lutando pela Inclusão (Brasília) –
Pagamento do lanche fornecido para
as turmas
JCBR Contabilidade - Contador

87,00
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2.000,00

816,00
800,00
225,00

425,00

Martis Associados Advocacia –
Serviço
de
consultoria
jurídica
especializada em 3.º setor

300,00

DESPESA TOTAL

2.653,00

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.529,40
2.653,00
876,40

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.866,99
3.743,39
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