Editorial

Fevereiro foi um mês mais tranqüilo para os dois projetos do
Instituto Superar. Sem campeonatos ou atividades extras nesse início de
ano, seguimos apenas a rotina tradicional das aulas.
No Rio de Janeiro o projeto Marc Romano pôde dar
continuidade ao seu trabalho, após a adesão de novos colaboradores
que assumiram os alunos anteriormente patrocinados pelas Indústrias
Granfino S.A..
Já em Brasília, a coordenação do projeto Lutando pela
Inclusão finalizou o planejamento das ações de 2010 para o reinício das
aulas em março.

Tenham todos uma boa leitura e até a próxima edição!

Stella Cintra
Diretora-Presidente
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Reinício das aulas
Após os períodos de recesso de final de ano e de carnaval, as aulas do projeto
Lutando pela Inclusão foram retomadas no dia 02/03/10. O local permanece o
mesmo, assim como os horários: Ginásio de Esportes do Cruzeiro – aulas às
terças e quintas – Horários: turma I de 10h às 11h e turma II de 17h30min. às
19h.

2

Desde a criação do Instituto Superar, há quase três anos, temos
nos envolvido cada vez mais com o universo do terceiro setor e constatado o
imenso potencial de desenvolvimento da área no Brasil. Se comparado a
outros países, ainda estamos engatinhando e temos um longo caminho pela
frente, que passa pela desburocratização e instituição de novas formas de
financiamento para projetos sociais pelo poder público, além de um maior apoio
das empresas privadas.
Temos nos impressionado com as dificuldades pelas quais
passam as entidades sociais (ONGs) em seu dia-a-dia, lutando contra uma
legislação rígida e arcaica e contra a falta de recursos para implementação e
manutenção de seus projetos. O que nos deixa mais perplexos é que essa
situação vai de encontro ao conceito básico de terceiro setor, uma filosofia de
atuação conjunta entre o Estado e a sociedade no combate aos problemas
sociais. Em outras palavras: o terceiro setor é a conscientização da sociedade
de que a responsabilidade pela coisa pública é de todos e não apenas dos
governos e prefeituras e que a participação da população é essencial.
Chegamos então ao paradoxo: a sociedade colabora com o poder público, mas
este, por sua vez, não reconhece e parece ignorar a iniciativa. Os estímulos
são raros e tímidos e a mensagem que o Estado transmite, indiretamente, é a
de que não vê importância no papel das entidades. Temos aí um contra-senso
que deve ser corrigido com urgência.
Quando fundamos o Instituto, já sabíamos de todos esses
problemas e fizemos a opção de enfrentá-los. Desde o início sabíamos que
seria difícil e embarcamos nessa jornada conscientes do que estava por vir.
Assumimos a responsabilidade porque acreditamos na filosofia do terceiro
setor, cremos que é papel de cada cidadão enfrentar os problemas da
sociedade em que vive e contribuir para solucioná-los.
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No entanto, não fomos apenas nós que fizemos essa escolha.
Cada um de vocês, quando optou por apoiar o Instituto, também fez a sua e
somos muito gratos por isso. A ajuda de cada um é de extrema importância e
por isso estamos sempre buscando ampliar o nosso rol de colaboradores,
doadores e voluntários. Mais um ano de trabalho se inicia e permanecemos
juntos, mais uma vez. Mãos à obra.
Marcelo Pinheiro
Coordenador do projeto Lutando pela Inclusão
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RECEITAS

VALORES (R$)

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

197,00

1.000,00

RECEITA TOTAL

3.129,60

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

93,72

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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448,00

1.484,60

720,00

800,00

510,00

490,00

12,30

DESPESA TOTAL

2.626,02

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.129,60
2.626,02
503,58

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

3.897,72
4.401,30

 INVESTIMENTOS

Fundo

Investimento
Inicial

Itaú
Multimercado
Moderado

5.000,00
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Rentabilidade Rentabilidade
no Mês
do Fundo nos
Últimos 12
Meses
0,52%
10,45%

Saldo
Líquido

5.044,71

