Editorial
O mês de julho foi marcado por grandes acontecimentos. Um deles
foi a comemoração dos 2 anos do projeto Marc Romano. Desejamos aos
alunos, professores, voluntários e coordenação do projeto nossos
parabéns e votos de muito sucesso em sua caminhada!
Outro evento importante foi a obtenção do título de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Instituto Superar. Esta
conquista favorecerá muito o nosso tão esperado crescimento.
E foi pensando nesse crescimento que a direção do Instituto
decidiu trilhar novos rumos: a capacitação. Entendemos que quanto mais
e melhor capacitados estiverem os profissionais envolvidos na direção e
coordenação dos projetos, mais sólido será nosso desenvolvimento e
mais claras e objetivas ficarão nossas ações.
Estamos iniciando uma nova etapa e, como sempre, contamos
com a sua participação!
Um abraço e até a próxima!
Stella Cintra
Diretora-presidente
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Instituto Superar obtém a qualificação de OSCIP
No dia 16 de julho alcançamos mais um grande passo: a obtenção do título de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) junto ao
Ministério da Justiça. Essa qualificação permitirá a celebração de termos de
parceria com o Estado e também uma maior facilidade na obtenção de
doações com incentivo fiscal junto a empresas. De forma mais clara, o título de
OSCIP abrirá novas portas para a captação de recursos e tornará mais fácil a
entrada de dinheiro para as ações sociais. Uma ajuda e tanto para garantir a
sustentabilidade do Instituto.

Instituto Superar marca presença no I Festival Latino-Americano de
Captação de Recursos
Nos dias 20, 21 e 22 de Julho foi realizado, em São Paulo/SP, o 1.º Festival
Latino-Americano de Captação de Recursos para o terceiro setor, organizado
pela ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos), que teve como
objetivo promover uma série de palestras e discussões sobre o tema, buscando
a troca de informações entre instituições sociais de toda a América Latina. A
captação de recursos (ou “fundraising”, como é mundialmente conhecida),
nada mais é do que a atividade das ONGs de buscar dinheiro, pessoal,
equipamentos, dentre outras ferramentas para desenvolver seus projetos e
demais atividades. É, hoje, uma necessidade para qualquer organização que
pretende se manter em funcionamento e a especialização na área se tornou
obrigatória. A Diretoria do Instituto Superar teve a oportunidade de participar do
evento e o esforço para estar em São Paulo valeu a pena. Veja os temas das
palestras assistidas:
- “Construindo Parcerias Duradouras com Empresas” – Carla da Nóbrega
(Habitat For Humanity / Costa Rica);
- “Estratégias para Captação e Motivação de Voluntários” – Felipe Mello (Canto
Cidadão / Brasil);
- “Programa de Doações Individuais do Greenpeace Brasil” - Clélia Maury
(Greenpeace / Brasil);
- “Empresas Sociais - Como as ONGs estão criando empresas para serem
sustentáveis” – João Meirelles (Instituto Peabiru / Brasil);
- “Montando um Departamento de Captação de Recursos” – Marcelo Estraviz
(ABCR / Brasil);
- “Gerenciamento e Planejamento” – Ricardo Falcão (RFalcão Consultoria e
Planejamento LTDA. / Brasil);
- “Planejamento de Indicadores de Êxito” – René Steuer (ABCR / Brasil).
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Comemoração de dois anos do projeto
No dia 09 de julho o projeto Marc Romano completou dois anos de existência
e, para comemorar a data, realizamos um “aulão” com a presença de todos os
alunos. O tempo passa rápido... Parece que começamos o trabalho ontem,
mas quando abrimos os olhos percebemos quanta coisa já aconteceu e quanto
o projeto mudou desde seu início, lá em 2007, com apenas um professor
voluntário e uma turminha de seis alunos. Obrigado aos patrocinadores e
parabéns a toda a equipe, pela capacidade de driblar as dificuldades e tornar
essa jornada possível.
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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)

100,00
1.489,40

RECEITA TOTAL

3.589,40

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
das turmas I e II
Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma III
JCBR Contabilidade – Contador

90,36

J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
CEB – Distribuição – Pagamento pelo
fornecimento de energia elétrica para a
sede do Instituto.
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2.000,00

1.041,00
800,00
705,00
450,00

10,21

94,22

Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal – Pagamento da 2.ª quota do
IPTU 2009 referente à sede do
Instituto.
Spalding Advocacia Empresarial –
Pagamento da primeira parcela
(01/02) referente ao serviço de
registro da marca “Instituto Superar”
no INPI.

500,00

DESPESA TOTAL

3.690,79

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.589,40
3.690,79
- 101,39

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

6.129,89
6.028,50
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