INSTITUTO SUPERAR
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
Exercício 2008

Senhores associados,
Por meio do presente documento a Diretoria do Instituto Superar
apresenta o relatório das principais atividades realizadas no exercício social de 2008.
Toda a movimentação financeira do período encontra-se devidamente
documentada através do balanço patrimonial, elaborado pelo contador do Instituto e
também pelos relatórios financeiros mensais, elaborados pela própria Diretoria. Tais
documentos encontram-se na sede da instituição, à disposição de qualquer associado
para consulta.

1 – Introdução

O ano de 2008 certamente ficará marcado na história do Instituto
Superar. Apesar da fundação ter acontecido no ano anterior, foi em 2008 que a
entidade realmente começou a dar seus primeiros passos. Tivemos a ampliação do
projeto Marc Romano, com a criação de novas turmas; o início do projeto Lutando
pela Inclusão em Brasília; a celebração de parcerias com três empresas patrocinadoras
(Industrias Granfino, Babel Livros e Lex Labor); o início do envio dos informativos
mensais; a inauguração do site, dentre outras mudanças.
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Pode-se dizer que foi um ano em que o amadorismo começou a dar lugar
a uma gestão profissional, com a estruturação administrativa do Instituto e também dos
projetos. O objetivo principal da Diretoria para este ano foi criar condições para o
crescimento sustentável das atividades, foco que será mantido em 2009.
Passemos ao cronograma de atividades do ano.

2 – Cronograma de atividades em 2008

 Janeiro de 2008
- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal do Instituto manifestando-se
favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação elaborados pela Diretoria
no ano de 2007.
- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o
demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2007.

 Fevereiro de 2008
- Abertura da conta-corrente da instituição no Banco Itaú – agência: 2902 /
conta-corrente: 08.104-7.

 Março de 2008
- Celebrada parceria com a empresa Indústrias Granfino S/A tendo como objeto
o patrocínio de uma nova turma do projeto Marc Romano. Foi acordado o valor inicial
de R$ 1.000,00 que seria doado mensalmente e destinado ao pagamento das
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mensalidades dos alunos junto à academia Gávea Gym. O preço da mensalidade a ser
pago para a academia ficou definido em R$ 102,00 por aluno, sendo abertas oito vagas
e totalizado o montante de R$ 816,00 por mês.

 Abril de 2008
- Início do envio dos informativos mensais apresentando as novidades do
Instituto e dos projetos, juntamente com a movimentação financeira mensal.
- Contratação do serviço permanente de contabilidade da empresa JCBR.
- Início das aulas da segunda turma do projeto Marc Romano, na academia
Gávea Gym, patrocinada pelas Indústrias Granfino S/A.

 Junho de 2008
- Obtenção do alvará de funcionamento do Instituto, expedido pelo Governo do
Distrito Federal.
- Cadastramento de doadores mensais através de boleto bancário e início do
envio dos títulos.
- Início do projeto Lutando pela Inclusão em Brasília. As aulas se realizariam
no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, em um espaço cedido pela Gerência de Esporte e
Lazer local. Foram abertas duas turmas, com 14 vagas em cada uma.
- Celebradas novas parcerias com as empresas Outubro Livraria e Editora Ltda.
(Babel Livros) e Cardoso e Moura Assessoria Empresarial Ltda. (Lex Labor),
destinadas a patrocinar mais uma turma do projeto Marc Romano. Foi definida a
doação mensal de R$ 500,00 para cada empresa, totalizando R$ 1.000,00/mês. As
aulas aconteceriam na academia Gold Fighters Ltda., no Clube Carioca – Jardim
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Botânico – Rio de Janeiro/RJ e a mensalidade de cada aluno seria de R$ 80,00, com 10
vagas disponíveis. Total de custo mensal: R$ 800,00.

 Julho de 2008
- Festa de comemoração de um ano do projeto Marc Romano, realizada na
academia Gávea Gym.

 Setembro de 2008
- Realização de reunião geral no Rio de janeiro com a presença de toda a equipe
do projeto Marc Romano, do coordenador do projeto Lutando pela Inclusão e da
Diretoria. A idéia principal era buscar uma padronização do trabalho desenvolvido
pelas equipes dos dois projetos, sendo definida a forma de atuação dos profissionais
envolvidos e instituídos modelos de relatórios e de formulários que serão utilizados.
- Início das aulas da terceira turma do projeto Marc Romano, com o patrocínio
das empresas Babel Livros e Lex Labor.
- Iniciada a distribuição de lanche para os alunos do projeto Lutando pela
Inclusão, custeada através das doações mensais recebidas por boleto bancário. Após
dois meses a coordenação do projeto avaliou que os alunos não estavam demonstrando
o devido interesse na manutenção do benefício e por isso o lanche foi interrompido
sem perspectiva de retorno.
- Protocolada petição inicial junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI) com a finalidade de registrar o nome e a marca do Instituto Superar.
Até o final de 2008 o processo administrativo continuava em tramitação, sem previsão
de encerramento.
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 Outubro de 2008
- A Diretoria esteve no Ministério do Esporte onde participou de reunião sobre
a aplicação da lei federal n.º 11.438/06 (“Lei de Incentivo ao Esporte”), que dispõe
sobre benefícios fiscais concedidos a empresas privadas que apóiam e patrocinam
projetos sociais na área esportiva. A idéia dos Diretores é inicialmente adequar o
projeto Lutando pela Inclusão ao modelo da lei e apresentá-lo para aprovação. No
novo modelo do projeto estariam previstos a contratação de uma equipe de forma
remunerada, além de serviço de alimentação e transporte para os alunos. Após a
aprovação desse primeiro projeto seria iniciado o planejamento para apresentação
também do projeto Marc Romano.
- Inauguração do site do Instituto Superar (www.institutosuperar.org.br).
- Reunião com o Dr. Paulo Haus Martins, advogado especializado em terceiro
setor, que prestou serviço de consultoria à Diretoria do Instituto. O profissional
demonstrou ter vasto conhecimento sobre o tema e por isso esperamos contratar o seu
escritório de forma permanente a partir de 2009 ou 2010.
- Realizada Assembléia Geral Extraordinária para resolução dos problemas que
vinham sendo causados pelo associado João Geral Castro Mota Baptista, que integrava
o Conselho Fiscal da entidade, porém não estava comparecendo a nenhuma das
reuniões marcadas e não demonstrava mais interesse em trabalhar em busca dos
objetivos do Instituto. Foi, portanto, votada a sua exclusão e aprovada por
unanimidade, passando a associada Renata Maria Juliani Ferreira a ocupar o cargo
vago no Conselho Fiscal.

 Novembro de 2008
- Realização da confraternização de final de ano do projeto Lutando pela
inclusão, evento ocorrido no Clube da Adepol – Setor de Clubes Sul – Brasília/DF e
aberto a todos os alunos e familiares.
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 Dezembro de 2008
- Apresentação do projeto Lutando pela Inclusão ao Ministério do Esporte para
aprovação e também à ONG americana Brazil Foundation, que em 2009 fornecerá R$
30.000/ano a projetos sociais no Brasil. O projeto foi adequado às exigências, aos
modelos e aos orçamentos específicos.
- Contratado o serviço do escritório Martins Associados Advocacia, chefiado
pelo Dr. Paulo Haus Martins, para revisão do Estatuto e obtenção do título de OSCIP
junto ao Ministério da Justiça.
- Realizada a festa de final de ano do projeto Marc Romano, no Rio de Janeiro,
com a presença dos atendidos, de seus familiares, da equipe do projeto e dos
colaboradores.

3 – Planejamento para 2009

As perspectivas para 2009 são bastante positivas. Apesar do cenário de
grave crise econômica, que fatalmente se refletirá no terceiro setor com a redução do
capital disponível, tanto de origem pública quanto privada, a Diretoria tem como foco
principal para o exercício a ampliação da captação de recursos e a continuidade na
profissionalização das atividades.
Podem ser listadas as seguintes prioridades para o ano:
- Locação de uma nova sala comercial para funcionar como sede
definitiva do Instituto;
- Captação de recursos para ampliação do projeto Lutando pela Inclusão,
com a contratação dos profissionais envolvidos.
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- Captação de novos recursos para a contratação dos voluntários do
projeto Marc Romano.
- Conclusão do serviço de revisão do Estatuto e obtenção o título de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Brasília, 10 de janeiro de 2009

Instituto Superar
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