
 

 
 

 
 
 
 
Editorial 
 
 
 
  Neste número traremos informações sobre os últimos 
acontecimentos do Projeto Marc Romano e um histórico das ações do 
Projeto Lutando pela Inclusão. Apesar das dificuldades iniciais (e não 
foram  poucas) o Instituto Superar finalmente foi apresentado em Brasília 
e as atividades já estão prontas para acontecer. 
 
 
Stella Cintra 
Diretora-presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novos Colaboradores 
 
  Em nosso último número informamos várias formas de 
colaborar com o Instituto Superar e em menos de um mês já 
conseguimos algumas doações de pessoas físicas através de emissão 
de boleto bancário. O número de colaboradores ainda é muito pequeno e 
está muito distante de nossa meta, mas já foi um belo começo. 
Esperamos cada vez mais contar com a ajuda de vocês, seja doando 
diretamente ou indicando o Instituto a conhecidos, familiares e amigos. 
  Não se esqueça: o valor e o vencimento do boleto são 
escolhidos pelo colaborador. Contribua e participe do crescimento de 
nossas atividades! 



 

 
 
 

 
 

 
Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 
 
  No dia 3 de maio foi realizado no Tijuca Tênis Clube, Rio de 
Janeiro, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. 
  Todos os alunos da Turma I participaram deste evento onde 
cada um pôde superar seu medo inicial e a inibição diante de toda 
movimentação na área de lutas, da torcida e dos oponentes 
desconhecidos.  
  Nossos alunos ganharam medalhas em todas as categorias 
disputadas, demonstrado muita garra e dedicação. 
  Parabéns aos alunos, à Coordenadora do Projeto, Renata 
Juliani e ao Responsável Técnico Muzio de Angelis. Vocês merecem 
esta e outras vitórias!  
 
 
Turma II - Granfino 
 
  Neste mês conseguimos mais uma vitória: o fechamento da 
Turma II patrocinada pelas Indústrias Granfino S/A. Depois de quase um 
mês de trabalho preenchemos todas as vagas disponíveis para a turma. 
Até agora totalizamos 16 alunos. Nosso objetivo é abrir novas turmas. 
Aguardem as novidades! 
 
 
Passeio à Vista 
 
  A divulgação do Projeto Marc Romano na Academia Gávea 
Gym já está rendendo frutos. Foram oferecidos dois passeios 
inteiramente gratuitos para todos os atendidos. Um para o ringue de 
patinação no gelo e outro para o Jardim Botânico. Aos colaboradores 
nosso muito obrigado. 
 
 
“Mochiloteca” 
 

Estamos montando uma pequena biblioteca itinerante para 
os nossos alunos através de doações de livros, com o objetivo de 
estimular entre eles o hábito da leitura. Se quiser nos ajudar, doando 
qualquer livro infantil, novo ou usado, basta entrar em contato com a 
coordenadora do projeto via e-mail: renatajuliani@institutosuperar.org.br. 



 

 
 
 

 
 
  Este foi um semestre de muito trabalho para a coordenação 
do Instituto em Brasília. Foram meses de reuniões, esperanças e 
frustrações na tentativa de dar início ao Projeto Lutando pela Inclusão. 
Mas o importante é que finalmente os obstáculos foram superados e o 
projeto terá início neste mês de junho. 
  Acompanhe um pouco do que foi a nossa jornada e conheça 
a trajetória do projeto:  
 

• Novembro de 2007 – entrega do projeto para a Divisão de Polícia 
Comunitária da Polícia Civil do Distrito Federal (DIPCOM-PCDF) 
em busca de uma parceria para a implementação das atividades 
na cidade-satélite Estrutural. Infelizmente a parceria não pôde ser 
firmada devido à falta de alguns requisitos básicos, tais como o 
alvará e o título de OSCIP. Pretendemos apresentar nova proposta 
de parceria futuramente. 

 
• Março de 2008 – Reunião com o presidente do ICEP (Instituto 

Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com 
Deficiência do Brasil). Embora com uma demanda diferente do 
objetivo do Instituto, vimos nesta parceria um meio para iniciarmos 
nossas atividades. Pretendíamos trabalhar a inclusão de 
portadores de necessidades especiais através da prática de 
atividades esportivas. Mais uma vez, não foi possível iniciar o 
projeto. O ICEP estava passado por uma reforma no seu espaço 
físico e não teríamos como realizar nosso projeto por lá.  
No mesmo dia fizemos uma visita à cidade-satélite Estrutural, onde 
fizemos contato com a Associação de Moradores e com a 
Administração Regional local. Embora a comunidade apresente 
sérios problemas sociais e tenha muitas crianças e adolescentes 
em situação de risco social, não havia espaço físico para a 
realização do projeto. 
Na semana seguinte conseguimos agendar uma reunião com o 
Subsecretário de Eventos e Administração dos Espaços Esportivos 
do Governo do Distrito Federal. Foi apresentado o Projeto e 
solicitado um espaço onde pudesse ser realizado. 
 

• Abril de 2008 – Reunião na Administração Regional do Cruzeiro. 
Depois de contato realizado pelo Subsecretário, conseguimos uma 
reunião com o administrador do Cruzeiro que se mostrou muito 
solícito e interessado no projeto. No mesmo dia o Instituto Superar 
foi apresentado ao Gerente  de  Esporte e  Lazer, que  firmou  uma  



 

 
 
 
 

parceria cedendo um espaço dentro do Ginásio de Esportes do 
Cruzeiro para o início das atividades. Após este encontro foram 
realizadas reuniões para definição do número de atendidos, 
horários das aulas, divulgação e início do Projeto.  

 
• Maio de 2008 – Participação do Instituto Superar na comemoração 

do Dia das Mães organizado pela Gerência de Esporte e Lazer, 
onde foi iniciado o trabalho de divulgação do Projeto Lutando Pela 
Inclusão. Na semana seguinte foram realizadas as primeiras visitas 
ás escolas próximas ao Ginásio de Esportes do Cruzeiro. 

 
Apesar de toda dificuldade, nossos objetivos são muito 

claros e temos a certeza de que estamos apenas no início da nossa 
jornada. Nossa idéia é a de expandir cada vez mais as atividades e a 
abrangência do projeto, aumentando o número de turmas e de atendidos. 
Obrigado a todos que nos ajudaram até aqui e que de alguma forma 
colaboraram com a inauguração do projeto.  
 
   
 

 
 
 

 
 


