
 

 
 

 
 
 
 
 
Editorial 
 
 
 
  Após o primeiro informativo, enviado no mês anterior, no 
qual fizemos uma apresentação do Instituto e dos nossos primeiros 
projetos, a partir desta segunda edição passaremos a fazer um resumo 
de todas as atividades realizadas no mês, além de apresentarmos as 
novidades e outras informações importantes de forma a deixar todos os 
nossos colaboradores cientes de tudo que vem acontecendo. 
  Todo início é complicado e a criação de uma associação não 
podia ser diferente. Estamos ainda nos adaptando a toda rotina de 
trabalho que envolve a administração do Instituto e, naturalmente, ainda 
estamos elaborando a melhor forma de apresentar este informativo, de 
forma a deixar sua leitura mais dinâmica e simples. Após algumas 
discussões, decidimos separá-lo por seções: a primeira trará as notícias 
gerais, relacionadas a todo o Instituto e as demais serão divididas por 
projetos, trazendo informações específicas. 
  Futuramente é provável que venhamos a fazer novas 
alterações e, inclusive, estamos sempre abertos a sugestões através de 
nosso e-mail. Obrigado a todos vocês pelo apoio e até o próximo mês. 
 
 
 
Stella Cintra 
Diretora-presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
Como participar 
 
  Como já comentamos no informativo anterior, todas as 
atividades do Instituto funcionam a partir de colaborações de pessoas 
físicas ou jurídicas, que podem ser feitas das seguintes formas: 
 
 

1 - Trabalho voluntário  – atividade voluntária realizada por 
pessoas físicas que queiram dedicar parte de seu tempo às ações do 
Instituto, colaborando com o desenvolvimento e com a ampliação dos 
projetos.  

 
 

2 – Doações  – realizadas por pessoas físicas ou jurídicas 
que queiram contribuir financeiramente com as atividades. Essas 
doações podem ser feitas de duas formas: 

 
- Depósito na conta-corrente do Instituto 
  Banco Itaú (341) 
  Agência 2902 
  Conta-corrente: 08104-7 
  Neste caso pedimos que seja enviado um e-mail para nós 

comunicando o valor depositado e o nome do doador, para controle. 
   
- Boleto bancário 
  Para aqueles que desejam colaborar regularmente com o 

Instituto, criamos um sistema de emissão de boletos bancários que são 
enviados mensalmente às pessoas cadastradas. O colaborador tem a 
opção de definir o valor a ser doado, a data de vencimento do boleto e o 
endereço para envio através dos correios. 
 
 
  Para maiores informações basta enviar um e-mail para 
nosso endereço eletrônico: institutosuperar@institutosuperar.org.br 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
Início de nova turma em parceria com Indústrias Gra nfino S/A 
 
  No dia 1.º de abril teve início a segunda turma do Projeto 
Marc Romano, com o patrocínio da nossa primeira empresa parceira: 
“Indústrias Granfino S/A”. 
  Inicialmente a empresa patrocinará apenas uma turma com 
oito alunos, mas a coordenação acredita que esse é apenas o início de 
uma grande e longa parceria, que permitirá a expansão do projeto. 
 
 
Palestra sobre higiene oral e prevenção de cárie de ntária 
 
  Os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar uma 
palestra sobre hábitos de higiene oral e prevenção de cárie dentária, que 
foi ministrada pela Dra. Dani Vaisman, dentista e colaboradora do 
Instituto.  
 
Alunos vão ao teatro 
 
  No dia 12 de abril foi realizado um passeio no qual os 
atendidos puderam assistir à peça “ABC do Corpo Humano”. 
 
 
Iniciado o trabalho de acompanhamento nutricional d os alunos da 
primeira turma 
 
  Também em Abril foi iniciado o trabalho de 
acompanhamento nutricional dos alunos da primeira turma do projeto, 
realizado por duas nutricionistas voluntárias: Ana Carolina Lavor e 
Cláudia Amar. 

Inicialmente as crianças foram entrevistadas, pesadas e 
medidas na companhia dos responsáveis. Assim as nutricionistas 
puderam avaliar como é a alimentação de cada uma delas, para então 
elaborarem dietas especiais para cada caso. 

Apresentadas as dietas aos responsáveis, as profissionais 
passarão a acompanhar os alunos mensalmente, observando seu 
desenvolvimento.  

A idéia é ampliar esse acompanhamento para todos os 
demais atendidos o mais breve possível.  



 

 
 
 
 

 
 
  Confirmada a parceria entre o Instituto Superar e a Gerência 
de Esporte e Lazer do Distrito Federal, para implementação do Projeto 
Lutando pela Inclusão no bairro do Cruzeiro, em Brasília. 
  A data de início do projeto já foi confirmada para o dia 10 de 
junho e o próximo passo será a divulgação nas escolas e realização das 
inscrições. 
  O espaço para as aulas já está pronto. Conseguimos o 
tatame gratuitamente e no momento estamos em busca de apoio para a 
compra dos 30 kimonos que serão usados pelos alunos. 
 

 
 
 

 
 


