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O INSTITUTO SUPERAR
Criado no ano de 2007, o Instituto Superar é uma organização sem fins
lucrativos que busca educar crianças e adolescentes, através de atividades
esportivas e pedagógicas.
A proposta é utilizar o esporte como ferramenta para transmitir aos
atendidos uma série de valores que são usados no seu dia-a-dia, tais como:
disciplina, autonomia, responsabilidade, autoestima, tolerância à frustração,
controle da agressividade, capacidade de interação social e superação de
obstáculos.
Paralelamente, são oferecidas aulas de reforço escolar em diversas
disciplinas, com foco no desenvolvimento de conhecimentos e competências,
buscando capacitar os alunos para a vida adulta.
Além das aulas gratuitas, é disponibilizado ainda o acompanhamento
individualizado de cada atendido, feito por uma equipe social.

Missão:
Promover a educação de crianças e adolescentes, moradores de
comunidades de baixa renda, através de atividades esportivas e pedagógicas,
fornecendo ainda acompanhamento familiar, escolar e profissional
individualizado.

Visão:
Tornar-se a principal referencia do terceiro setor, na área de
esportes, do Distrito Federal.

Valores:
Ética, compromisso social e transparência.

NOSSOS PROJETOS
Lutando pela Inclusão:
Aulas gratuitas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes moradores da
Cidade Estrutural – Brasília/DF.
São atendidos cerca de 80 jovens, com idade entre 7 e 17 anos, sendo
condição obrigatória que estejam matriculados e frequentando as aulas nas
escolas da rede pública de ensino.
Foco no esporte educacional, utilizado como ferramenta para a
transmissão de princípios e valores. As aulas são conjugadas com palestras sobre
temas diversos, ligados ao Jiu-Jitsu (origem, filosofia e regras) e também à área
da saúde (nutrição, drogas, sexo e higiene bucal).
A equipe do projeto é composta por seis voluntários, sendo os
kimonos e faixas fornecidos gratuitamente aos atendidos. As aulas acontecem no
Espaço Superar, centro de atividades do Instituto Superar localizado na: Quadra
01 – Conjunto 05 – Lote 01 – Setor Oeste – Cidade Estrutural – Brasília/DF.

Educando:
Aulas gratuitas de reforço escolar, nas disciplinas de Português e
Matemática, para os alunos já matriculados no projeto Lutando pela Inclusão. É
obrigatória a participação dos alunos em todas as atividades.
Através do projeto Educando são transmitidos aos alunos uma série
de conhecimentos práticos e contextualizados, que podem ser usados por eles
em seu dia-a-dia. Busca-se o desenvolvimento de seu senso critico e a capacidade
de transformarem o mundo à sua volta.
A equipe é composta por sete voluntários, que se revezam nas aulas.
As atividades também acontecem no Espaço Superar e todo o material escolar é
fornecido gratuitamente.

PALAVRA DO DIRETOR
2020 foi um ano extremamente complicado, não apenas para nós do
Instituto Superar, mas para o mundo inteiro. Em fevereiro fomos surpreendidos
pela expansão descontrolada do Coronavírus, até então restrito à China, dando
início à maior pandemia que já vimos desde a gripe espanhola de 1918.
Como realizamos nossas atividades em um ambiente fechado, o que é
agravado pelo fato do Jiu-Jitsu ser uma atividade de intenso contato físico,
tivemos que agir rapidamente e suspender nossas atividades. São muitos jovens
e muitas família acompanhados, sendo que o respeito à saúde e à vida de todos
deve vir sempre em primeiro lugar.
Porém, o que parecia ser temporário acabou se prolongando muito
mais do que o esperado e terminamos o ano ainda fechados.
Também não conseguimos realizar a nossa tradicional feijoada anual
e tivemos bastante dificuldade com a captação de recursos para execução do
projeto Lutando pela Inclusão via Lei de Incentivo ao Esporte. Como o ano foi
muito difícil para a grande maioria das empresas, a redução nos recursos
destinados à área social foi bem significativa e isso acabou nos atrapalhando.
Enfim, o ano não foi nada fácil, mas não podemos desanimar. Para
2021 esperamos ansiosamente pelo fim da pandemia e pela volta da nossa vida
à normalidade.
Vamos aguardar!

Marcelo Pinheiro (Diretor-Presidente do Instituto Superar)

2020 EM NÚMEROS

Equipe: 06 voluntários
Parcerias: 03
Atendidos: 80
Doadores recorrentes (mensais): 51
Aulas dadas: 72 no total
➢ Jiu-Jitsu: 63
➢ História: 03
➢ Português: 04
➢ Inglês: 02
Participação em campeonatos de Jiu-Jitsu: 05
➢ Alunos inscritos: 06
➢ Medalhas: 15
Cerimônias de graduação das turmas de Jiu-Jitsu: 00
➢ Graus entregues: 00
➢ Faixas trocadas: 00
Atendimentos da equipe social: 02
➢ Em grupo: 00
➢ Individuais: 02
Confraternizações dos alunos: 00
Eventos de captação de recursos: 00

RETROSPECTIVA DE 2020
Janeiro de 2020
- Compra e instalação do nosso tatame novo no Espaço Superar.

Fevereiro de 2020
- Reinício das aulas dos projetos Lutando pela Inclusão e Educando.
- Realização de mais um “Bazar do Superar”, na Cidade Estrutural, com a
venda de roupas doadas (arrecadamos um total de R$ 1.175,70).

Março de 2020
- Paralisação das atividades em virtude do aumento da pandemia do
Coronavírus.

Abril de 2020
- Realização da primeira etapa da campanha “Juntos Vamos Superar”, com
a entrega de 50 cestas básicas para as famílias atendidas pelo Instituto Superar
na Cidade Estrutural.

Maio de 2020
- Realização da segunda etapa da campanha “Juntos Vamos Superar”, com
a entrega de 63 cestas básicas para as famílias atendidas pelo Instituto Superar
na Cidade Estrutural.

Junho de 2020
- Inauguração da nossa galeria de fotos no Espaço Superar.

Agosto de 2020
- Realização da terceira etapa da campanha “Juntos Vamos Superar”, com
a entrega de 40 cestas básicas para as famílias atendidas pelo Instituto Superar
na Cidade Estrutural.

Outubro de 2020
- Entregas de bolas e chocolates para os nossos alunos em comemoração
ao dia das crianças.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 2020

RECEITAS

VALOR (R$)

Doações – Trackmob

20.830,00

Doações – Paypal

23.601,09

Doações – PagSeguro

2.985,00

Doações – Itaú

10.895,40

Campanhas

17.348,59

Resgate – Conta de Investimentos

1.502,94

TOTAL DE RECEITAS

77.163,02

DESPESAS

VALOR (R$)

Instituto Superar

Material Administrativo

0,00

Despesas Administrativas

18.612,07

Aplicações Financeiras

0,00

Prestação de Serviços

54.413,25

Compras Diversas

1.962,51

Recursos Humanos

0,00

Total – Instituto Superar

74.987,83

Projeto Lutando pela Inclusão

Material Esportivo

0,00

Material Administrativo

0,00

Despesas Administrativas

0,00

Recursos Humanos

0,00

Total – Projeto Lutando pela Inclusão

0,00

Projeto Educando

Material Administrativo

0,00

Material Escolar

0,00

Recursos Humanos

0,00

Total – Projeto Educando

0,00

TOTAL DE DESPESAS

74.987,83

TOTAL DE RECEITAS

77.163,02

TOTAL DE DESPESAS

74.987,83

SALDO DO ANO

2.175,19

Projetos

02

Total de Alunos

80

Total de Despesas (R$)

74.987,83

Custo Mensal (R$)

6.248,99

Custo Anual por Aluno (R$)

937,35

Custo Mensal por Aluno (R$)

78,11

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa

Valor Investido

% da Carteira

Títulos Públicos

10.763,00

19,43%

Títulos Privados

14.058,67

25,38%

Fundos de Renda Fixa

14.697,33

25,63%

Fundos de Ações

7.079,72

12,78%

Fundos Multimercado

5.714,77

10,31%

Fundos Imobiliários

2.949,62

5,32%

Saldo em Caixa

139,63

0,25%

TOTAL

R$ 55.402,74

100%

PLANEJAMENTO PARA 2021
Foram estabelecidas pela Diretoria as seguintes metas para o ano de 2021:
- Captação de todo o valor necessário para início em 2022 do projeto
Lutando pela Inclusão pela Lei de Incentivo ao Esporte;
- Retorno às atividades presenciais;
- Realização da quinta edição da Feijoada do Superar.

CONTATOS

Centro de Atividades:
Quadra 01 – Conjunto 05 – Lote 01 – Setor Oeste – Cidade Estrutural – Brasília/DF
– CEP: 71.255-525

Telefone:
(61) 98173-0541

E-mail:
contato@institutosuperar.org.br

Site:
www.institutosuperar.org.br

Redes Sociais:
https://pt-br.facebook.com/InstitutoSuperar.org.br
https://www.instagram.com/institutosuperardf/
https://twitter.com/in_superar

