INSTITUTO SUPERAR
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
Exercício 2011

Senhores associados,
A Diretoria do Instituto Superar apresenta o relatório das principais
atividades realizadas no exercício social de 2011.
Começamos pelo cronograma de atividades do ano:

1 – Cronograma de atividades de 2011

 Janeiro de 2011
- Apresentação de parecer do Conselho Fiscal do Instituto manifestando-se
favoravelmente à aprovação dos relatórios de movimentação financeira elaborados
pela Diretoria no ano de 2010.
- Realização de Assembléia Geral Ordinária na qual os associados aprovaram o
demonstrativo financeiro e a contabilidade de 2010.
- Reinício das aulas do projeto Marc Romano, após o recesso de final de ano.

 Fevereiro de 2011
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- Reinício das aulas do projeto Lutando pela Inclusão, após o recesso de final de
ano.

 Março de 2011
- Tendo em vista o reduzido número de alunos da turma III (Estrutural), a
coordenação do projeto Lutando pela Inclusão foi ao Centro de Ensino Fundamental I,
onde acontecem as atividades e fez uma divulgação nas salas. Na aula seguinte
tivemos a presença de 70 alunos! Decidimos usar o restante do mês de março para
observar os alunos mais interessados e definir aqueles que preencheriam as quatorze
vagas disponíveis.
- No final do mês selecionamos os alunos que ficariam definitivamente na
turma, o que acabou acontecendo de forma bem sutil, já que a imensa maioria desistiu
naturalmente.
- Ainda no final do mês o professor Ismael Nascimento informou que não
poderia continuar dando aula na turma I do projeto Lutando pela Inclusão (Cruzeiro –
manhã), pois começaria a estagiar. Não tínhamos ninguém para substituí-lo e optamos
por encerrar a turma, que já estava com pouquíssimos alunos e a maioria fora do perfil
do projeto.

 Abril de 2011
- Em abril a psicóloga do projeto Lutando pela Inclusão realizou entrevistas
com os responsáveis pelos alunos da turma III, com o objetivo de apresentar o projeto
e preencher as fichas de inscrição.

 Maio de 2011
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- Conseguimos com uma empresa parceira a doação de kimonos para a turma
III do projeto Lutando pela Inclusão. No dia 10 de maio fizemos a entrega para aqueles
alunos que já haviam concluído o processo de inscrição.

 Junho de 2011
- Os alunos da turma II do projeto Lutando pela Inclusão participaram, no dia
12 de junho, da I etapa do Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu 2011.
- No dia 26 do mesmo mês realizamos um campeonato interno no Ginásio de
Esportes do Cruzeiro, que contou com a presença de convidados de outras academias.

 Julho de 2011
- A coordenação do projeto Lutando pela Inclusão foi convidada a participar da
festa junina do Cruzeiro, realizada no estacionamento do Ginásio de Esportes.
Tivemos a oportunidade de montar uma barraca para venda de crepe e o dinheiro
conseguido foi revertido para o Instituto Superar. Foi uma atividade de captação de
recursos ainda muito amadora, mas muito importante, pois foi o primeiro evento de
que participamos com esse objetivo.

 Agosto de 2011
- Em agosto tivemos uma nova oportunidade de captar recursos para nossas
atividades. Fomos convidados pela administração do Cruzeiro a montar uma
lanchonete durante a I Copa Tarja de Jiu-Jitsu, que aconteceu no Ginásio de Esportes e
todo o dinheiro arrecadado foi destinado ao Instituto Superar.
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 Outubro de 2011
- No dia 02 de outubro três alunos do projeto Marc Romano participaram da
Copa Armory de Jiu-Jitsu, realizada no clube da AABB – Lagoa – Rio de Janeiro.
- No dia 29 do mesmo mês tivemos a participação de alunos das turmas II e III
do projeto Lutando pela Inclusão no Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu, realizado
no Ginásio Nilson Nelson.

 Novembro de 2011
- Tivemos em novembro uma reunião importante com a coordenadora do
projeto Marc Romano, com o objetivo de planejar as atividades de 2012. Chegamos à
conclusão de que o projeto precisava de alguns ajustes e o principal deles era a
contratação, remunerada, de um profissional da área social.

 Dezembro de 2011
- No dia 04 de dezembro tivemos a participação de cinco alunos do projeto
Marc Romano na XII Copa Rolls Gracie de Jiu-Jitsu.
- No dia 08 de dezembro tivemos o evento de captação de recursos mais
importante do ano. Realizamos um jantar solidário, por meio do qual arrecadamos a
quantia de R$ 2.715,00. Além disso, no evento tivemos a oportunidade de divulgar o
Instituto Superar e nossos projetos para aqueles que estavam presentes.
- No dia 15 de dezembro a psicóloga do projeto Lutando pela Inclusão entregou
presentes de natal para os alunos da turma III. Na mesma data encerramos as
atividades das duas turmas em 2011, marcando o retorno das aulas para fevereiro/12.
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- Encerrando o ano de 2011, no dia 19 de dezembro tivemos uma reunião geral
no projeto Marc Romano, que contou com a presença de toda a equipe, para tratar dos
objetivos e diretrizes para 2012.

2 – Comentários
Tivemos um ano de 2011 irregular, no qual alternamos momentos de
dificuldade com períodos bem promissores. Para o projeto Marc Romano o ano foi
bastante difícil, enquanto no projeto Lutando pela Inclusão o sucesso da turma III
contrastou com os problemas das demais turmas.
Começando pela projeto Marc Romano: voltamos às atividades em janeiro/11,
com apenas duas turmas ao invés das três que tínhamos anteriormente. Segundo
informação da coordenadora, as duas turmas que funcionavam na academia Gávea
Gym estavam com poucos alunos e foram unificadas na turma I, enquanto a turma que
funciona no Clube Carioca foi rebatizada como turma II. As aulas foram definidas nos
seguintes dias, horários e locais:
- Turma I: aulas às segundas e quartas, das 18h às 19h na Academia Gávea
Gym – professor Muzio de Angelis.
- Turma II: aulas às terças e quintas, das 18h às 19h30min no Clube Carioca –
professor Igor Silva.
Infelizmente não conseguimos a renovação da parceria com a empresa Granfino
S/A, porém a coordenadora conseguiu o patrocínio de uma nova empresa: Powerpack
Reprsentações e Comércio Ltda., que se comprometeu a doar R$ 540,00 por mês para
o projeto. Tivemos, portanto, os seguintes patrocinadores em 2011:
- Outubro Livraria e Editora Ltda. (Babel Livros) – Valor da doação mensal: R$
500,00;
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- Cardoso e Moura Assessoria Empresarial Ltda. (Lex Labor) – Valor da
doação mensal: R$ 500,00;
- Powerpack Representações e Comércio Ltda. (Powerpack) – Valor da doação
mensal: R$ 540,00.
É possível observar, portanto, que não tivemos problemas com a captação de
recursos no projeto Marc Romano. O problema esteve na mobilização desses recursos,
ou seja, na forma como foram empregados. Nosso erro foi empregar toda a receita
obtida no pagamento dos professores, o que nos deixou sem meios de contratar um
profissional da área social. Com isso as atividades se restringiram a aulas gratuitas de
Jiu-Jitsu e participação dos alunos em algumas competições. Não tivemos nenhuma
ação social.
A coordenadora passou o ano de 2011 sem tempo para o projeto, o que agravou
ainda mais a situação. Com isso, os professores passaram a atrasar relatórios e a não
enviar informações sobre o que acontecia nas aulas ou em atividades extras, o que não
nos permitiu publicar notícias do projeto no site e nos informativos.
Com o objetivo de resolver essa situação tivemos uma reunião com a
coordenadora em novembro/11 e chegamos à conclusão de que as coisas precisavam
mudar para o ano seguinte, sendo que a primeira providência era a contratação,
remunerada, de um profissional da área social. Para viabilizar essa nova despesa
captamos mais recursos, com o aumento da doação da empresa Powerpack para R$
650,00 e remanejamos o valor recebido das outras duas empresas, reduzindo o número
de alunos da turma II.
Em dezembro de 2011 tivemos uma reunião com a Sra. Fátima, assistente social
que tinha interesse em trabalhar conosco e chegamos à conclusão de que ela seria a
profissional contratada.
No projeto Lutando pela Inclusão voltamos às aulas em fevereiro/11, com três
turmas:
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- Turma I: aulas às terça e quintas, das 10h às 11h no Ginásio de Esportes do
Cruzeiro – professor Ismael Nascimento;
- Turma II: aulas às terças e quintas, das 17h30min às 19h no Ginásio de
Esportes do Cruzeiro – professor Marcelo Pinheiro;
- Turma III: aulas às terças e quintas, das 14h às 15h no Centro de Ensino
Fundamental I da Estrutural – professor Marcelo Pinheiro.
O professor Marcelo Pinheiro permaneceu acumulando a função de
coordenador e continuamos com uma psicóloga voluntária (Stella Cintra).
O encerramento da turma I não chegou a ser uma surpresa, tendo em vista que
essa turma passou o ano de 2010 com bem poucos alunos e a maioria fora do perfil do
projeto. Quando o professor Ismael informou que não poderia continuar a dar aulas
preferimos focar na turma III (Estrutural), onde há uma demanda social realmente
grande, ao invés de buscar um novo professor para a turma do Cruzeiro.
A turma II teve um ano ruim, com poucos alunos durante a maior parte do
tempo. O Cruzeiro é um bairro atípico, onde moram pessoas com boa renda mensal, ao
lado de famílias muito humildes. Por isso sempre fizemos questão de avaliar o perfil
dos alunos interessados em integrar o projeto, para que crianças e adolescentes com
condições de pagar uma academia não ocupassem o lugar de jovens com real
necessidade das atividades gratuitas. Essa avaliação era feita por uma entrevista inicial
com a psicóloga do projeto, ocorre que nossa psicóloga é voluntária e em 2011 esteve
sem tempo para se dedicar à turma, o que acabou fazendo com que vários alunos fora
do perfil se inscrevessem. A turma II, portanto, está hoje destoando da filosofia do
Instituto Superar e para 2012 pretendemos corrigir isso, através da participação mais
efetiva de um profissional da área social.
A grata surpresa do ano no projeto Lutando pela Inclusão foi a turma III. Após
um início de ano difícil, com poucos alunos, fizemos a divulgação das atividades nas
salas de aula e chegamos a ter 70 alunos! Ao longo de um mês fomos vendo aqueles
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mais interessados e comprometidos, os quais ficaram com as quatorze vagas
disponíveis. No decorrer do ano, apesar de alguma rotatividade, tivemos um grupo de
cerca de dez alunos que permaneceu durante todo o tempo, com interesse e boa
freqüência.
Infelizmente nossa psicóloga acabou não participando como gostaria do dia-adia da turma III, principalmente no segundo semestre, o que restringiu as atividades
apenas às aulas de Jiu-Jitsu. Várias atividades ligadas à área social acabaram não
sendo colocadas em prática, porém nossa meta é que as coisas mudem para 2012.
Para o Instituto Superar tivemos alguns acontecimentos importantes: três
eventos de captação de recursos e a inauguração do nosso novo site.
Os eventos de captação de recursos (fundraising) representaram um primeiro
passo para a profissionalização dessa atividade no Instituto Superar. Captar recursos é
crucial para a sobrevivência de qualquer instituição sem fins econômicos e conosco
não seria diferente: como não temos nenhum tipo de geração de renda, as doações são
a base dos nossos projetos. Para que consigamos receita permanente e
sustentabilidade, precisamos criar uma rotina anual de captação e um departamento
apenas para esse fim. Os três eventos realizados em 2011 ainda estão longe do ideal,
mas foram nossa primeira grande movimentação nesse sentido e devem ser motivo de
comemoração.
A inauguração do nosso novo site foi outro motivo de comemoração. Depois
de uma longa espera, pudemos anunciar com felicidade a reformulação da nossa
página antiga e a integração do Instituto Superar às redes sociais facebook e twitter.
Isso foi importante para ajudar na divulgação das nossas atividades e aumentar nossa
visibilidade em âmbito nacional.

3 – Planejamento para 2012
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Em linhas gerais o nosso foco para 2012 é investir em ações sociais para que
os projetos do Instituto Superar deixem de ser apenas aulas gratuitas de Jiu-Jitsu, como
infelizmente foram em 2011. Para isso, o projeto Marc Romano contará com a atuação
de uma Assistente Social contratada e remunerada, sob a supervisão de uma
coordenadora social, enquanto o projeto Lutando pela Inclusão contará com a atuação
mais efetiva de sua psicóloga.
Investiremos ainda na captação de recursos para as atividades do projeto
Lutando pela Inclusão, com a realização de novos eventos como o realizado no final
de 2011 e também com a apresentação do projeto no Ministério do Esporte, para
captação através da Lei de Incentivo ao Esporte.
Por fim, pretendemos iniciar um novo projeto na Estrutural, chamado “Palavra
Viva”, que se propõe a fornecer aulas gratuitas de teatro para os alunos, de forma
integrada com algumas disciplinas da escola.

Brasília, 05 de janeiro de 2012

Instituto Superar
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