
 

 
 

 
 
 
 
Editorial 
 
 
  O tempo passa e já estamos no 4º número do informativo 
tentando manter todos vocês, amigos e colaboradores, por dentro das 
nossas ações. Às vezes pode parecer que as notícias são repetitivas ou 
que temos pouco a dizer, mas a realidade é que o Instituto Superar está 
crescendo e prova disso é a comemoração, neste mês, do aniversário de 
um ano de nossa primeira ação social: o Projeto Marc Romano e também 
do primeiro mês de atividade do nosso projeto em Brasília: Lutando pela 
Inclusão. 
   
Stella Cintra 
Diretora-presidente 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota de esclarecimento - Site 
 

Tendo em vista que em nosso primeiro informativo 
comunicamos que o site do Instituto estava praticamente pronto para ser 
inaugurado, mas até hoje não foi colocado no ar, gostaríamos de trazer 
ao conhecimento de vocês o que ocorreu nesse período. 
 

De fato, todo o material a ser incluído no site e a sua 
estrutura já estão definidos e separados desde o mês de maio. Essa é a 
parte do trabalho que temos condições de fazer sozinhos, sem a 
participação de terceiros e já está pronta. Ocorre que a programação do 
site é um procedimento que exige conhecimento técnico e, para tanto, 
contratamos um profissional, com o qual celebramos um contrato de 
prestação de serviços e o mesmo se comprometeu a concluir o trabalho 
até o dia 07 de junho. 



 

 
 
 
 

Desde então tivemos muita dor de cabeça e o resumo da 
história é que o profissional não cumpriu com o combinado e tivemos 
bastante dificuldade para reaver o valor pago. 
 

Mas passada a turbulência contratamos, no final de junho, 
uma nova empresa que nos deu um prazo de até dois meses para a 
conclusão do serviço. Esperamos que desta vez a questão se resolva e 
que até o final de agosto possamos finalmente celebrar a inauguração de 
nossa página.      
 
 
 
 
Trabalho Voluntário no Rio de janeiro e em Brasília  
 
  Na cidade do Rio de Janeiro, em função do tempo de 
existência do projeto e do árduo trabalho desempenhado por nossa 
coordenadora, já contamos com profissionais voluntários de diversas 
áreas, tais como: psicólogos, nutricionistas e dentistas. A participação de 
cada um é vital para o sucesso do projeto e permite que todos os 
atendidos tenham acesso não apenas à prática de uma atividade física, 
mas também a um acompanhamento profissional personalizado. 

Em Brasília, como o projeto Lutando pela Inclusão foi 
iniciado há poucas semanas, ainda não contamos com nenhum 
voluntário da área de saúde, mas estamos em busca de profissionais. Se 
você mora em Brasília e tem alguma disponibilidade de tempo para 
ajudar, ou conhece alguém que poderia fazê-lo, por favor, entre em 
contato conosco por e-mail: institutosuperar@institutosuperar.org.br. 

É importante frisar que também no Rio de Janeiro, apesar de 
já termos alguns voluntários, continua havendo espaço para novos 
profissionais nas mais diversas áreas. O e-mail para contato é o mesmo. 

Ressaltamos que o voluntário tem toda a liberdade para 
definir o dia da semana e o horário em que pode ajudar. O importante é 
ter comprometimento. Um profissional da área de saúde que atenda em 
um consultório, por exemplo, pode apenas ceder ao Instituto um horário 
de consulta na semana, ou quinzenalmente, para que possamos 
encaminhar uma criança ou adolescente para atendimento. É uma ajuda 
que pode parecer pequena, mas para o atendido seria de extremo valor. 

Contamos com você! 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
Nova Palestra sobre Higiene Oral e Prevenção de Cár ies 
 

Dia 03 de junho: a dentista Dani Vaisman deu 
prosseguimento ao acompanhamento dos alunos do projeto e realizou a 
palestra sobre Higiene Oral e Prevenção de Cáries com a Turma II. Os 
atendidos receberam diversas orientações e puderam tirar suas dúvidas 
sobre o tema. 
 
Visita da Família Romano 
 

No mês passado, dia 11 de junho, contamos com uma visita 
muito especial e emocionante nas aulas da Turma I. A mãe, a irmã e a 
sobrinha do nosso campeão Marc Romano puderam ver como estão se 
desenvolvendo os primeiros alunos do Projeto. Foi com imenso prazer 
que recebemos a família Romano e esperamos estar correspondendo às 
suas expectativas, podendo assegurar que estamos nos dedicando ao 
máximo para o sucesso das atividades. 
 
Acompanhamento Nutricional 
 
  Nos dias 24 e 25 de junho as duas turmas do Projeto Marc 
Romano receberam a visita das nutricionistas Cláudia Amar e Ana 
Carolina Lavôr para a palestra sobre alimentação saudável. Durante a 
conversa as nutricionistas propuseram um jogo com os alunos para que 
todos pudessem brincar a partir das informações aprendidas e tirar 
algumas dúvidas.  

Além das palestras, as profissionais continuam realizando o 
trabalho de acompanhamento nutricional das crianças, mostrando aos 
pais e responsáveis que uma alimentação saudável é possível para 
todos. Parabéns pelo trabalho! 
 
Passeio ao Jardim Botânico 
 
  No dia 29 de junho aconteceu o tão esperado passeio ao 
Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. Todos os alunos do projeto 
usufruíram de uma visita guiada pelo biólogo André Micaldas, que 
ensinou aos meninos e meninas participantes um pouco sobre a história 
do parque, ecologia e preservação da natureza. Foi um dia de pura 
diversão! 
 



 

 
 
 

 
 
 
Finalmente o início 
 

No dia 10 de junho demos início às atividades do Projeto 
Lutando pela Inclusão, em Brasília. Das 30 vagas oferecidas foram 
preenchidas 12, sendo 04 para a Turma de Crianças e 08 para a Turma 
de Adolescentes. Durante as inscrições os alunos e seus responsáveis 
foram entrevistados pela nossa psicóloga e coordenadora, que pôde 
orientá-los sobre os objetivos do Instituto Superar e a estrutura do 
projeto. 

Em menos de duas semanas completamos as 12 vagas 
oferecidas para a Turma de Crianças e, em função da grande procura, já 
estamos formando um cadastro de reserva para novos alunos. 

A Turma de Adolescentes ainda está em formação com 07 
atendidos. Aguardaremos o reinicio das aulas escolares para 
prosseguirmos com a divulgação. 

Este é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada! 
 


