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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007 

 

1. Introdução 

O planejamento estratégico do Instituto Compartilhar para o ano de 2007 teve como principal 
objetivo iniciar um processo visando a sustentabilidade da entidade e de seus projetos. Buscar a 
continuidade das ações e a qualidade do atendimento, para que as iniciativas pudessem 
efetivamente ajudar na formação de crianças e adolescentes, foi uma prioridade do Instituto 
Compartilhar durante o ano. 

Desta maneira, as metas estabelecidas para o ano – marcadas pelo foco na sustentabilidade – 
foram cumpridas. Em abril, foi lançado o Programa Amigos do Compartilhar, que busca estreitar o 
relacionamento com parceiros e doadores, e possibilitar a colaboração de pessoas físicas que 
queiram contribuir financeiramente para as ações do Instituto. 

O Instituto Compartilhar também inaugurou seu primeiro projeto no Rio de Janeiro/RJ, um marco 
importante para sua expansão. Desde setembro, o Núcleo Forte do Leme – Rio/RJ do projeto 
Esporte em Ação atende 130 crianças e adolescentes da Escola Municipal São Tomás de Aquino 
com aulas de voleibol e capoeira nas instalações do Forte do Leme. A presença de um projeto na 
cidade onde moram quase todos os conselheiros do Compartilhar possibilitou maior proximidade 
com o trabalho desenvolvido. 

O desenvolvimento do núcleo se deu de acordo com a visão de trabalho em rede adotada pelo 
Compartilhar, que busca parcerias com os setores público e privado para viabilizar a realização de 
seus projetos. Neste projeto, cada parceiro complementa o trabalho esportivo realizado dentro de 
suas capacidades, gerando um comprometimento com o atendimento e com os resultados.  

O Núcleo Forte do Leme será também o piloto para o desenvolvimento de um sistema de 
monitoramento e avaliação que acompanhará os efeitos da prática esportiva nas crianças e 
adolescentes nos ambientes do projeto, da escola e da família. Para tanto, foi contratada uma 
consultoria especializada em monitoramento e avaliação no terceiro setor que elaborará o sistema 
informatizado e realizará as primeiras ações. Depois de estruturado e aplicado neste projeto, o 
objetivo é ampliar a avaliação para todo o Programa Sócio-Esportivo. O Instituto Compartilhar 
acredita que um aspecto essencial da sustentabilidade é comprovar a relevância dos projetos, e 
neste caso, do esporte, na formação de cidadãos.  

Entre os núcleos do projeto Vôlei em Rede, 2007 foi um ano de consolidação. A maioria está em 
seu terceiro ano de atuação e já se percebe a evolução tanto na aplicação da metodologia do Mini 
Vôlei por parte dos professores, quanto na execução dos fundamentos do voleibol por parte dos 
alunos. Há também um grande comprometimento de todos os envolvidos nos núcleos. 

O projeto Centro Rexona Ades de Voleibol completou 10 anos de existência e com isso ganhou 
novo nome e identidade visual, passando a se chamar Programa Rexona-AdeS – Esporte 
Cidadão. Durante 2007 diversas ações comemorativas foram realizadas, inclusive durante o 10º 
Torneio Internúcleos, que integra todos os núcleos do projeto. 

Finalmente, entre os projetos educacionais, foram realizadas diversas ações do Programa 
Escolha Certa. Encontros de Sensibilização para distribuição do guia Escolha Certa – Esporte 
sem Álcool aconteceram em escolas e em projetos do Compartilhar e contaram com a presença 
de atletas locais. 
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2. Programa sócio-esportivo 

O programa sócio-esportivo é a base das ações do Instituto Compartilhar. Em 2007 atendeu cerca 
de 4.700 crianças e adolescentes inscritos em quatro projetos, envolvendo 33 núcleos de iniciação 
esportiva em 29 cidades de cinco estados brasileiros. Embora as metas sejam adaptadas de 
acordo com as diferentes realidades, todos os projetos têm em comum o uso da metodologia de 
iniciação esportiva do Mini Vôlei (nas atividades envolvendo voleibol), as parcerias com os setores 
público e privado, e o atendimento preferencial a crianças e adolescentes de escolas públicas. 

 

PROGRAMA REXONA ADES - ESPORTE CIDADÃO 

O objetivo do projeto é oferecer às crianças e adolescentes a oportunidade da prática 
esportiva do voleibol. 

 

Local: 23 municípios do estado do Paraná 

Capacidade de atendimento: 3.810 crianças e adolescentes de 8 a 15 anos 

Nº de alunos matriculados no fechamento do ano: 3.412  

Parceiros:   

• Unilever – marcas Rexona e Ades; 

• Governo do Estado do Paraná – Paraná Esporte e Secretaria de Educação; 

• Universidade Tuiuti do Paraná (Núcleo Tuiuti). 

Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: março de 1997 

Período de atividades: janeiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 1.787.864,10 (todo recurso proveniente do patrocínio da Unilever) 

Atividades Esportivas: voleibol 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
Ao todo, foram realizados 63 eventos entre os diversos núcleos. A maioria fez parte da campanha 
Família Rexona Ades, cujo objetivo era promover momentos de reflexão e discussão sobre a 
família e seus valores, assim como fortalecer a construção dos vínculos gerados por 10 anos de 
existência do projeto. Como parte desta campanha, cada núcleo no Paraná se responsabilizou 
pela realização de uma etapa local do 10º Torneio Internúcleos, evento anual de congraçamento 
do projeto. Em 2007 as etapas tiveram um formato diferente, realizadas por meio de festivais, que 
contaram com a participação das comunidades e familiares dos alunos. Assim, sem o enfoque na 
competição, os núcleos escolheram os participantes para a etapa final sem levar em conta apenas 
qualidade técnica, mas também considerando atitude, freqüência, desempenho escolar e outros 
valores destacados nas atividades esportivas. No total, foram realizadas 24 etapas locais, que 
contaram com a participação de mais de 5.000 pessoas. 
Todos os esforços locais culminaram na realização da etapa final do 10º Torneio Internúcleos, que 
aconteceu no Núcleo Central em Curitiba entre os dias 14 e 16 de novembro. Neste evento 
participaram 969 alunos dos núcleos do Paraná, que disputaram 688 partidas nas categorias Mini 
3x3, Mini 4x4 e Vôlei. Um dos destaques do Torneio foi a partida amistosa entre as equipes 
Rexona Ades e Brasil Telecom que abriu o evento e contou com a torcida animada dos alunos. 
No mês de setembro, foi organizada a 7ª Clínica de Mini Vôlei do Programa Rexona-AdeS em 
Curitiba/PR, aberta ao público e gratuita para todos os inscritos. Como nos anos anteriores, o IC 
aproveitou a participação dos seus instrutores dos demais projetos na Clínica para realizar o 
Encontro dos Núcleos. 
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Indicadores, Metas e Resultados:  

Por seu tempo de existência e relativa autonomia, o CRAV trabalha com metas e indicadores 
dentro de padrões específicos, com acompanhamento de uma entidade avaliadora contratada 
diretamente pela Unilever, patrocinadora do projeto. O foco principal é o impacto social que o 
projeto tem junto aos alunos, professores, escola, pais e comunidade.  

Histórico:  

O Programa Rexona-AdeS – Esporte Cidadão foi criado em 1997 na cidade de Curitiba em uma 
parceria envolvendo o Bernardinho, a empresa Unilever e o Governo do Paraná, compreendendo 
uma equipe feminina adulta e um programa de iniciação esportiva de voleibol. O trabalho social do 
Programa Rexona-AdeS no Paraná passou a ser administrado e coordenado pelo Instituto 
Compartilhar em julho de 2005.  

Bernardinho é o coordenador geral do Programa Rexona AdeS desde seu lançamento, também 
atuando como técnico da equipe no período de 1997 a 2000 em Curitiba e retornando a esta 
função quando a equipe foi transferida para o Rio de Janeiro em maio de 2004. 

Em Curitiba ficam o Núcleo Central, o Núcleo Tuiuti, parceria com a Universidade Tuiuti do 
Paraná, e dois núcleos em escolas públicas estaduais. Nos demais municípios, a maioria dos 
núcleos também está localizada em escolas públicas estaduais. 

Anteriormente chamado Centro Rexona Ades de Voleibol, no seu aniversário de 10 anos, o 
projeto ganhou nome e cara nova, e passou a se chamar Programa Rexona Ades – Esporte 
Cidadão. O nome busca refletir a realidade do programa, que é composto pela atuação de duas 
entidades: o Instituto Compartilhar e o Instituto Esporte Educação. Com metodologias 
diferenciadas, o Instituto Compartilhar coordena os núcleos do Paraná e em São Paulo e Rio de 
Janeiro o trabalho é realizado pelo Instituto Esporte Educação.  

 

PROJETO VÔLEI EM REDE 

O projeto Vôlei em Rede integra todos os núcleos de iniciação ao voleibol 
desenvolvidos pelo Instituto Compartilhar desde 2005 em diversas partes do Brasil. O 

objetivo é oferecer à crianças e adolescentes a oportunidade da prática do voleibol.Hoje opera 
com quatro núcleos que atendem mais de 500 crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos. 

 

Núcleo Casa Branca/SP 

Local: Ginásio Municipal de Esportes de Casa Branca/SP 

Capacidade de atendimento: 150 

Parceiros:  

• Prefeitura de Casa Branca; 

• BOAV Alimentos. 

Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: fevereiro de 2005 

Período de atividades: janeiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 18.076,69 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
26/02 – Início das atividades; 
16/04 – Ana Maria Volponi homenageada no 1º Encontro Amigos do Compartilhar; 
10/05 – Comemoração Dia das Mães; 
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29/06 – 3º Festival de Inverno BOAV – Casa Branca;  
06 a 09/09 – Participação dos professores do núcleo na 7ª Clínica de Mini Vôlei do Programa 
Rexona-AdeS; 
09/10 – Comemoração do Dia da Criança com almoço e festa em uma chácara; 
25/10 – Participação no desfile comemorativo do aniversário de Casa Branca; 
05/12 – Encerramento do ano com palestra, entrega de bolsa de estudo, sorteio de brindes e 
lanche. 

Indicadores, Metas e Resultados:  

Indicador Meta Resultado 

Nº de crianças atendidas*  135** 153 

% matriculados em rede pública 70% 83% 

N° atividades extra 03 05 
* O número de crianças atendidas é calculado a partir da média de alunos matriculados no fechamento do primeiro 
semestre e alunos matriculados no fechamento do segundo semestre. 
** A meta de atendimento é fixada em 90% da capacidade de atendimento, porém o Compartilhar busca sempre o 
preenchimento total das vagas. 

Todas as metas foram alcançadas. Ainda há grande dificuldade na obtenção das notas escolares 
dos alunos para interpretação dos dados na busca de uma possível correlação entre desempenho 
esportivo no projeto e desempenho escolar. 

Histórico:  

Foi o primeiro núcleo desenvolvido inteiramente pelo Instituto Compartilhar e tem como 
coordenadora voluntária a ex-atleta de voleibol da seleção brasileira e cidadã casa-branquense 
Ana Maria Volponi.  

 

Núcleo Nova Prata/RS 

Local: Colégio Nossa Senhora Aparecida em Nova Prata/RS 

Capacidade de atendimento: 90 

Parceiros:  

• Colégio Nossa Senhora Aparecida. 

Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: agosto de 2005 

Período de atividades: janeiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 1.004,24 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
05/03 – Início das atividades; 
10 e 14/05 – Comemoração dia das mães; 
24/06 – Encontro de Mini Vôlei no Núcleo Nova Prata, com escolinhas de vôlei dos municípios de 
Veranópolis, Fagundes Varela, Cotiporã e Nova Araçá; 
15/07 – Encontro de Mini Vôlei em Veranópolis; 
01/09 – Festival de Mini Vôlei no Núcleo Protásio Alves; 
06 a 09/09 – Participação do professor do núcleo na 7ª Clínica de Mini Vôlei do Programa 
Rexona-AdeS; 
11/10 – Visita técnica do pessoal do Instituto Compartilhar ao Núcleo; 
27/10 – Festival de Mini Vôlei em Protásio Alves, com participantes de Nova Prata, Nova 
Araçá, Cotiporã e Fagundes Varela; 
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10/11 – Torneio de Voleibol em Veranópolis, com participantes de Nova Prata, Veranópolis, 
Cotiporã, Fagundes Varela e Nova Araçá; 
12, 13 e 14/12 - Festas de Encerramento de cada turma. 

Indicadores, Metas e Resultados:  

Indicador Meta Resultado 

Nº de crianças atendidas * 81** 100 

% matriculados em rede pública 20% 33% 

N° atividades extra 02 07 

* O número de crianças atendidas é calculado a partir da média de alunos matriculados no fechamento do primeiro 
semestre e alunos matriculados no fechamento do segundo semestre. 

** A meta de atendimento é fixada em 90% da capacidade de atendimento, porém o Compartilhar busca sempre o 
preenchimento total das vagas. 

O terceiro ano de atividades do Núcleo Nova Prata apontou uma consolidação do trabalho dentro 
da escola. O professor e os alunos desenvolveram as aulas e as atividades extras de forma mais 
comprometida, compreendendo cada vez mais a importância da participação. 

Em função de dificuldades financeiras da instituição, não foi realizada a doação para o Instituto 
Compartilhar que serve de contrapartida para a utilização da metodologia do Mini Vôlei. Mesmo 
assim, as atividades não foram prejudicadas, pois o Colégio cumpriu com as demais obrigações 
como compra de material esportivo, uniformes, realização de eventos e pagamento do professor. 
Os gastos do IC foram relativos à viagem do instrutor Gean Grisa para a 7ª Clínica de Mini Vôlei 
do Programa Rexona-AdeS e Encontro dos Núcleos em Curitiba/PR, e para a visita técnica que 
verificou o andamento das ações. 

Histórico:  

O Núcleo Nova Prata foi o primeiro núcleo estabelecido em parceria com uma escola particular. 
No acordo para sua implantação o Colégio Aparecida se comprometeu a disponibilizar 20 vagas 
para alunos da rede pública de ensino e a fazer uma doação de recursos financeiro que 
viabilizassem a montagem do Núcleo Protásio Alves. Parte deste recurso possibilita a compra dos 
materiais esportivos e dos uniformes para alunos e professores e a outra vai para um fundo que 
auxilia o aprimoramento da metodologia do Mini Vôlei empregada nos projetos de iniciação em 
voleibol desenvolvidos pelo Instituto Compartilhar em todo o Brasil. Na parceria em Nova Prata, o 
Instituto Compartilhar ficou responsável pela capacitação dos professores na metodologia de 
ensino do Mini Vôlei e pelo apoio técnico na manutenção do padrão de excelência exigido nas 
ações realizadas. Todos os demais itens são de responsabilidade do Colégio Aparecida. 

 

Núcleo Protásio Alves/RS 

Local: Ginásio Municipal Reinelli Frigoll 

Capacidade de atendimento: 90 

Parceiros:  

• Prefeitura de Protásio Alves 

Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: agosto de 2005 

Período de atividades: janeiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 4.387,04 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
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01/03 – Início das atividades; 
27/04 – Gincana em comemoração à Semana do Município; 
30/05 – Atividades do Dia do Desafio; 
27/06 – Festa Junina;  
01/09 – Festival de Mini Vôlei com o Núcleo Nova Prata, realizado no ginásio de Protásio Alves; 
06 a 09/09 – Participação da professora do núcleo na 7ª Clínica de Mini Vôlei do Programa 
Rexona-AdeS; 
29/09 – Jogos da Integração, realizado em Protásio Alves com participação de escolas de Nova 
Araçá, Cotiporã, Fagundes Varela e Veranópolis; 
11/10 – Visita técnica do pessoal do Instituto Compartilhar ao Núcleo; 
27/10 – Festival de Mini Vôlei realizado em Protásio Alves, com participantes de Nova Prata, Nova 
Araçá, Cotiporã e Fagundes Varela; 
05 e 11/02 – Passeio de encerramento ao Complexo Hidrotermal Caldas de Prata. 

Indicadores, Metas e Resultados: 

Indicador Meta Resultado 

Nº de crianças atendidas*  81** 87 

% matriculados em rede pública 90% 100% 

N° atividades extra 02 07 

* O número de crianças atendidas é calculado a partir da média de alunos matriculados no fechamento do primeiro 
semestre e alunos matriculados no fechamento do segundo semestre. 

** A meta de atendimento é fixada em 90% da capacidade de atendimento, porém o Compartilhar busca sempre o 
preenchimento total das vagas. 

O ano terminou com um número de alunos ligeiramente abaixo da meta de atendimento, porém a 
participação do núcleo em diversos eventos foi um fator de destaque e motivação para os alunos. 
Outro ponto relevante nas atividades de 2007 foi a organização de dois festivais e encontros de 
vôlei no ginásio onde são realizadas as atividades do núcleo que reuniram um grande número de 
participantes, estabelecendo a importância do município como um local que incentiva e apóia a 
pratica do vôlei. 

Em função do Colégio Aparecida de Nova Prata não ter realizado a doação anual, que auxilia na 
compra dos materiais do Núcleo Protásio Alves, o Instituto Compartilhar assumiu os custos 
integralmente evitando a perda da qualidade das ações já realizadas.  

Histórico:  

O Núcleo Protásio Alves foi o primeiro programa esportivo continuado desenvolvido para as 
crianças do município. A cidade, localizada na região da Serra Gaúcha a 16 km de Nova Prata, 
tem apenas 2.200 habitantes. Inclusive, a escolha da cidade foi uma indicação do Colégio 
Aparecida de Nova Prata, por ocasião da solicitação de abertura de um núcleo neste colégio. Esta 
foi uma exigência do Instituto em função do Aparecida ser um colégio particular e com objetivos 
um pouco diferentes dos do Instituto Compartilhar.  

 

Núcleo Natal/RN 

Local: Natal Volley Club  

Capacidade de atendimento: 200 

Parceiros:  

• Natal Volley Club; 

• Colégio Centro de Educação Integrada (CEI) 

• Prefeitura do Natal – Secretaria Municipal de Educação 
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Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: março de 2006 

Período de atividades: fevereiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 9.394,15 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
05/02 – Início das atividades; 
26/04 – Visita da atleta potiguar de vôlei Amanda Francisco ao núcleo; 
07/05 – Visita do Bernardinho ao núcleo; 
19/05 – Festival da categoria Baby Vôlei; 
26/05 – Torneio Interno das categorias Mini 3x3, Mini 4x4 e Vôlei; 
22/06 – Festival Junino realizado nas instalações do Colégio CEI; 
06 a 09/09 – Participação dos professores do núcleo na 7ª Clínica de Mini Vôlei do Programa 
Rexona-AdeS; 
03/10 – Festival comemorativo do Dia da Criança; 
12 a 21/11 – Torneio Interturmas, com jogos em todas as categorias; 
28/11 – Festa de encerramento com entrega de prêmios e lanche para os alunos e seus 
familiares. 

Indicadores, Metas e Resultados:  

Indicador Meta Resultado 

Nº de crianças atendidas*  180** 202 

% matriculados em rede pública 85% 90% 

N° atividades extra 03 08 

* O número de crianças atendidas é calculado a partir da média de alunos matriculados no fechamento do primeiro 
semestre e alunos matriculados no fechamento do segundo semestre. 

** A meta de atendimento é fixada em 90% da capacidade de atendimento, porém o Compartilhar busca sempre o 
preenchimento total das vagas. 

O núcleo superou todas as metas estabelecidas. Seguindo o sistema de modulação de 
crescimento do Instituto Compartilhar, o número de vagas foi ampliado de 150 para 200. Isso foi 
possível porque a Prefeitura do Natal disponibilizou mais um professor para o núcleo. Dessa 
forma foi possível aumentar a quantidade de turmas e o número de alunos atendidos. 

A parceria com o Colégio CEI também foi positiva, já que auxilia nas despesas do núcleo e na 
realização de eventos. 

 Histórico:  

O Núcleo Natal marcou a expansão do projeto Vôlei em Rede no Nordeste. O êxito das atividades 
possibilitou a ampliação de 150 vagas para 200 vagas em 2007. Inicialmente uma parceria do 
Compartilhar com o Natal Volley Club e a Prefeitura do Natal, em 2007 o Colégio CEI se tornou 
parceiro privado do projeto. 

O Natal Volley Club é propriedade dos professores de educação física Breno e Suzet Cabral. Os 
treinadores são referências no trabalho com voleibol no Nordeste, inclusive tendo descoberto 
inúmeros talentos para o voleibol brasileiro. O principal deles é a duas vezes medalhista de 
bronze em Atlanta e Sidney e atual jogadora de vôlei de praia, Virna Dias. Outra atleta revelada 
pelo Volley Club é a ponteira da equipe Rexona Ades, Amanda Francisco.  
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PROJETO ESPORTE EM AÇÃO 

O projeto Esporte em Ação integra os núcleos que oferecem outras modalidades 
esportivas além do voleibol. Seu principal objetivo é atender crianças e 

adolescentes de 8 a 15 anos com diversas habilidades e interesses, e ampliar o acesso a 
múltiplas práticas esportivas. Seu primeiro núcleo foi em Curitiba/PR e em 2007 foi inaugurado um 
núcleo no Rio de Janeiro/RJ, primeiro projeto do Compartilhar na cidade. 

 

Núcleo Forte do Leme – Rio/RJ  

Local: Centro de Estudos de Pessoal (Forte do Leme) 

Capacidade de atendimento: 132 

Parceiros:  

• Metrô Rio 

• Exército Brasileiro – Centro de Estudos de Pessoal 

• Instituto Dynamo 

Tipo de projeto: projeto continuado 

Inauguração: setembro de 2007 

Período de atividades: setembro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 62.122,93 

Atividades Esportivas: Voleibol e capoeira 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
02/09 – Visita da coordenadora Karina Lins e Silva e da instrutora de vôlei Laura Brasil à 
Curitiba/PR para participar do Capacitação da Metodologia e conhecer o sistema gerencial do IC. 
Também puderam acompanhar as aulas nos projetos Esporte em Ação Núcleo Vila Torres e no 
Núcleo Central do Programa Rexona-AdeS – Esporte Cidadão; 
12/09 – Evento de inauguração do núcleo, com a presença de Bernardinho e representantes dos 
parceiros no projeto, além de membros do conselho do Compartilhar e amigos; 
28/10 – Festival das Crianças, que contou com gincana, recreação e a presença de Bernardinho; 
09/12 – Festa de encerramento, com participação dos alunos e familiares em um café da manhã e 
brincadeiras de integração. Bernardinho e oficiais do exército prestigiaram o evento. 

Indicadores, Metas e Resultados: 

Indicador Meta Resultado 

Nº de crianças atendidas*  119** 94 

* O número de crianças atendidas é calculado a partir da média de alunos matriculados no fechamento do primeiro 
semestre e alunos matriculados no fechamento do segundo semestre. 

** A meta de atendimento é fixada em 90% da capacidade de atendimento, porém o Compartilhar busca sempre o 
preenchimento total das vagas. 

O número inicial de vagas para o projeto foi de 132, sendo que foram preenchidas apenas 94. 
Embora as turmas de voleibol estivessem preenchidas, as turmas de capoeira não tiveram uma 
grande adesão. O Instituto Compartilhar não foi informado pela escola da existência de outro 
projeto de capoeira para o mesmo público-alvo, portanto muitos alunos da escola já praticavam a 
atividade, o que causou o pouco número de inscrições nesta modalidade.  

Pelo projeto ter operado apenas por 03 meses em 2007, não foram estabelecidas outras 
metas para o ano. A partir de 2008, será implantado um sistema monitoramento e avaliação 
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de diversos indicadores para verificar os efeitos da prática esportiva sobre o comportamento e 
atitudes dos alunos nos ambientes do projeto, da escola e da família. 

Histórico: 

O Núcleo Forte do Leme - Rio/RJ foi inaugurado em setembro de 2007 e é a primeira iniciativa do 
Instituto Compartilhar na cidade do Rio de Janeiro. Atende crianças e adolescentes matriculados 
na Escola Municipal São Tomás de Aquino, que fica em frente ao local de atividades. Ao atender 
apenas alunos do colégio, o Instituto Compartilhar busca estabelecer um vínculo com o ensino 
formal e valorizar a escola. O Núcleo Forte do Leme também é piloto para o desenvolvimento de 
um sistema de monitoramento e avaliação dos efeitos da prática esportiva sobre o comportamento 
e atitudes dos alunos nos ambientes do projeto, da escola e da família. 

 

Núcleo Vila Torres – Curitiba/PR 

Local: Praça Plínio Tourinho 

Capacidade de atendimento: 200 

Parceiros:  

• Prefeitura de Curitiba – Secretaria Municipal e Esporte e Lazer (SMEL) e Fundação de Ação 
Social (FAS); 

Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: julho de 2005 

Período de atividades: janeiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 61.750,94 

Atividades Esportivas: vôlei, futebol de areia, capoeira e jogos intelectivos + futsal e basquete 
(SMEL) 

Outras Atividades: Atividades complementares (oficinas, palestras, passeios, etc.) realizadas 
pelos parceiros e apoio escolar e lanche oferecido pela FAS. 

Atividades extras realizadas durante o ano: 
05/02 – Início das atividades; 
19/04 – Passeio a uma pista particular de skate para oficina com os atletas profissionais Vítor e 
Mizael Simão; 
12/05 – Comemoração do dia das mães; 
15/05 – Alunos do Futebol de areia realizaram as aulas no campo de futebol da PUC-PR; 
02/06 – Batizado dos alunos de capoeira em cerimônia realizada na PUC-PR; 
14/06 – Entrega de tênis doados pela Azaléia (Olympikus); 
07/07 – Festa Julina realizada na Praça Plínio Tourinho pelas diversas entidades atuantes na Vila 
Torres; 
30 e 31/08 – Realização do Mini Pan, que incluiu diversas modalidades presentes nos Jogos Pan-
americanos como o futsal, vôlei, basquete, atletismo e boliche; 
22/09 – Alunos assistiram uma partida de punhobol entre as seleções do Brasil e da Alemanha; 
15/11 – Alunos das turmas de voleibol visitaram o 10º Torneio Internúcleos do Programa Rexona-
AdeS; 
14/12 – Passeio de encerramento às instalações do SESI Boqueirão, onde alunos brincaram na 
piscina, e finalizando com um almoço no restaurante do Homem Pizza. 
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Indicadores, Metas e Resultados: 

Indicador Meta Resultado 

Nº de crianças atendidas*  180** 175 

N° atividades extra 03 12 

* O número de crianças atendidas é calculado a partir da média de alunos matriculados no fechamento do primeiro 
semestre e alunos matriculados no fechamento do segundo semestre. 

** A meta de atendimento é fixada em 90% da capacidade de atendimento, porém o Compartilhar busca sempre o 
preenchimento total das vagas. 

A capacidade de atendimento do projeto é determinada pelo número de Educadoras Sociais 
disponibilizadas pela FAS (20 alunos por educadora), sendo que é a própria entidade que 
encaminha os alunos ao projeto. Portanto, embora o Compartilhar estabeleça uma meta de 
atendimento, o número de alunos matriculados depende diretamente das inscrições no PETI.  

Em seu terceiro ano de atividades, o projeto é um exemplo de trabalho em rede, com cada 
envolvido colaborando para o atendimento integral de jovens em situação de risco. Ainda assim, 
alguns aspectos precisam ser trabalhados, como o grande número de faltas dos alunos nas aulas, 
a utilização dos espaços de atividade por outras entidades apedido da Prefeitura, que causa a 
paralisação das aulas, e o acompanhamento do desempenho escolar dos alunos, já que há uma 
dificuldade em obter informações das escolas. 

Histórico:  

O Esporte em Ação é a ampliação do projeto Vôlei em Ação, que já existia desde o final de 1999 e 
era mantido através de doações de Bernardinho e Fernanda Venturini. A partir do segundo 
semestre de 2005 o atendimento foi ampliado e novas modalidades incluídas no projeto, que 
atende crianças e adolescentes da comunidade Vila das Torres, beneficiários do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Governo Federal, coordenado pela FAS.  

 

PROJETO SUPER AÇÃO 

O objetivo do projeto é oferecer às crianças e adolescentes do Colégio Estadual Dr. 
Antônio Fernandes a oportunidade da prática esportiva de algumas modalidades, 

mesclada com atividades educacionais. Além disso, busca valorizar o espaço físico da escola 
pública, tornando-a o centro vital dessas atividades. 

Local: Colégio Estadual Dr. Antônio Fernandes em Miguel Pereira/RJ  

Capacidade de atendimento: 140 crianças e adolescentes de 09 a 15 anos 

Nº de alunos matriculados no fechamento do ano: 128  

Parceiros:  

• Fábrica de Integração de Talentos (FIT); 

• Olympikus (fornecedora de uniformes e equipamento esportivo). 

Tipo de Projeto: projeto continuado 

Inauguração: março de 2005 

Período de atividades: fevereiro a dezembro de 2007 

Valor aplicado no ano: R$ 35.371,56 

Atividades Esportivas: voleibol e tae kwon do 

Outras Atividades: apoio educacional de inglês e informática 
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Atividades extras realizadas durante o ano: 
05/03 – Início das atividades; 
09/04 a 24/05 – Alunos realizaram trabalhos sobre os Jogos Pan-americanos durante as aulas de 
informática; 
16/04 – Alguns alunos do Super Ação participaram do 1° Encontro Amigos do Compartilhar para 
representar os projetos desenvolvidos pelo IC; 
05/05 – Reunião bimestral com pais e responsáveis pelos alunos do projeto; 
10-24/05 – Torneio Interno de Duplas com o tema “O Pan no Brasil”; 
22/06 – Palestra sobre gravidez na adolescência, acompanhada de trabalhos durante as aulas de 
informática; 
28/08 – O para-atleta de natação Clodoaldo Silva visitou o projeto e conversou com os alunos; 
08 e 09/09 – Torneio Vôlei da Amizade na categoria Baby Vôlei, com alunos do projeto e de 
escolas convidadas; 
13/10 – Festival de Vôlei “Recebendo Novos Amigos” realizado no Miguel Pereira Atlético Clube e 
com participação de alunos do projeto e da escola do clube; 
20 e 21/10 – Torneio Super Ação de Mini 4x4; 
17/12 – Desafio Final Professores x Alunos, jogo comemorativo entre todos os envolvidos no 
projeto; 
19/12 – Passeio de encerramento à cidade do Rio de Janeiro, com visitas ao Forte de 
Copacabana e ao Cristo Redentor. 

Indicadores, Metas e Resultados:  

Por ser um projeto desenvolvido por outra entidade (FIT), não são utilizadas as metas e 
indicadores de desempenho do Instituto Compartilhar. 

Histórico:  

O Super Ação existe desde março de 2004 e é um projeto da Fábrica de Integração de Talentos 
(FIT), e presidida pelo jornalista João Pedro Paes Leme. O projeto atende alunos do Colégio 
Estadual Dr. Antônio Fernandes com aulas de voleibol, tae kwon do, inglês e informática. 
Inclusive, a sala de informática é aberta a todos os alunos do colégio. 

 

3. Programa Educacional 

O programa educacional tem o objetivo de apoiar e complementar as ações sócio-esportivas do 
Instituto Compartilhar. Apenas o Programa Escolha Certa realizou ações em 2007. O Gibi 
Compartilhar é... e o projeto Clínicas IC têm atividades previstas para 2008. 

 

PROGRAMA ESCOLHA CERTA 

O Programa Escolha Certa reiniciou a distribuição de guias Escolha Certa – 
Esporte sem Álcool, por meio dos Encontros de Sensibilização, a partir do 

segundo semestre de 2007. Estes Encontros contam com a participação de médicos, profissionais 
de educação física e atletas, para informar sobre o consumo de álcool na adolescência e motivar 
os jovens a optarem pelo esporte como alternativa de vida saudável. No primeiro ano, 1.034 
jovens participaram dos encontros. Em 2007, houve um aumento de 30%, com mais de 1.300 
adolescentes atendidos. 

De acordo com o público alvo estabelecido, de adolescentes entre 12 e 18 anos, 57% dos 
participantes nos encontros tinha entre 12 e 15 anos. Os encontros foram bem recebidos por 
professores e alunos dos locais. 91% dos alunos avaliaram positivamente os encontros e 92% 
concordam com iniciativas de prevenção. Por parte dos professores, 82% afirmaram que a 
informação passada no evento os ajudaria a abordar o assunto com os alunos. Os temas mais 
sugeridos para futuras publicações foram Violência e Drogas. 
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Data 
 

Local 
 

Atletas 
 

Número de 
participantes

25 e 26/09 Programa Rexona Ades, 
Curitiba/PR Vítor e Mizael Simão (skate) 37

19/10 Instituto Amigos do Vôlei - Leila e 
Ricarda, Brasília/DF 

Ricarda (vôlei) e Pipoka 
(basquete) 64

26/10 Escola Estadual Hildebrando de 
Araújo, Curitiba/PR Bernardinho 318

15/11 
10º Torneio Internúcleos do 
Programa Rexona Ades, 
Curitiba/PR 

Kika e Fabiana Berto (vôlei) 364

22/11/2007 Colégio Estadual Santa Cândida, 
Curitiba/PR 

Athos e Ivan Schwantes 
(esgrima) 577

TOTAL DE JOVENS ATENDIDOS: 1.360

  

4. Programa Amigos do Compartilhar 

Com o crescimento do Instituto Compartilhar e a necessidade de garantir sua sustentabilidade, em 
2007criou-se o programa Amigos do Compartilhar, que engloba uma estratégia de captação de 
recursos de pessoa física e um programa de relacionamento com doadores e parceiros. 

O programa possibilita pessoas físicas que apóiam a missão do Compartilhar a contribuírem 
financeiramente para a sustentabilidade de suas ações sócio-esportivas e educacionais. Para 
isso, foi desenvolvida uma estrutura de doação para pessoas físicas que mantém um 
relacionamento próximo do Compartilhar com seus doadores. Os quatro níveis de doações 
permitem que os interessados contribuam de acordo com suas capacidades, sendo que cada 
nível recebe um atendimento diferenciado. Os interessados podem obter informações no site do 
Compartilhar. No lançamento, um hotsite foi criado para destacar o programa, sendo 
posteriormente incorporado a home page do site institucional. 

1º Encontro Amigos do Compartilhar 

O Encontro Amigos do Compartilhar é um evento anual de prestação de contas e reconhecimento 
dos parceiros e doadores. Seu objetivo principal é apresentar um relatório das atividades para os 
colaboradores, porém busca também integrar todos os que contribuíram com o Instituto 
Compartilhar e criar uma rede de pessoas e entidades que acreditam no esporte como agente de 
transformação.  

O 1º Encontro Amigos do Compartilhar foi realizado no dia 16 de abril no Hotel Copacabana 
Palace, Rio de Janeiro/RJ. Com o objetivo de apresentar os programas e ações do Instituto, 
houve também o lançamento do programa Amigos do Compartilhar. Aproximadamente 150 
convidados compareceram ao evento. O jornalista esportivo Tadeu Schmidt conduziu as 
apresentações sobre o Instituto Compartilhar e as ações de reconhecimento dos parceiros e 
pessoas que marcaram a trajetória da entidade desde 2003. Houve também uma ação de 
captação que arrecadou R$ 68.900,00. O IC fez uma homenagem à Dra. Rosa Célia Barbosa do 
Instituto Pró-Criança Cardíaca, que tratou o aluno do projeto Super Ação, Evair Freitas, de um 
problema cardíaco e efetuou uma doação de R$ 3.000,00 para auxiliar a entidade na construção 
de um hospital voltado às crianças. 

O evento foi organizado pelo Instituto Compartilhar juntamente com a Intersport, e contou com a 
parceria das empresas A!Bodytech, Metrô Rio e CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. 
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5. Ações Institucionais 

Comunicação Institucional 

A principal ação nesta área foi a reformulação do site do Instituto Compartilhar para refletir a 
comunicação visual adotada nas últimas peças desenvolvidas. Assim, o site ganhou mais cores e 
um visual alegre, refletindo o trabalho com crianças e adolescentes. O acesso a áreas de maior 
interesse do internauta foi melhorado, com destaques na página principal que levam as notícias e 
ao álbum de fotos.  

Com o intuito de gerar maior agilidade e independência nos conteúdos do site, foi desenvolvido 
um sistema de gerenciamento que possibilita o controle das notícias, álbum de fotos, cadastros no 
mailing, e envio de newsletters e comunicados. 

O Bate-Bola Eletrônico, newsletter mensal do Compartilhar, também foi reformulado na mesma 
linha do site. Hoje já conta com um mailing de mais de 1.300 endereços. 

Outros projetos apoiados 

Associação Piracicabana de Voleibol 

Desde abril de 2005, o Instituto Compartilhar colabora com a Associação Piracicabana de Voleibol 
(APIV) com uma doação mensal que auxilia na manutenção do projeto Amigos do Vôlei. Este 
projeto, além de estimular a pratica do voleibol entre crianças e adolescentes de comunidades 
mais carentes do município, mantém um trabalho de formação de atletas nas categorias de base 
através de equipes de competição. Regiane Bidias e Luana de Paula são duas atletas reveladas 
no projeto que hoje atuam na equipe Rexona Ades. O montante doado em 2007 pelo IC foi de R$ 
30.000,00. 

Certificações 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

O Ministério da Justiça renovou a certificação de OSCIP para o Instituto Compartilhar para o ano 
de 2007. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMTIBA) de Curitiba 

O Instituto Compartilhar teve sua certificação renovada junto ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (COMTIBA) de Curitiba até dia 13 de novembro de 2007. 

 

6. Metas para 2008 

Em 2008, o Instituto Compartilhar pretende abrir quatro núcleos do projeto Vôlei em Rede na 
cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura Municipal e também com o Metrô Rio. 
Serão retomados os projeto educacionais Gibi Compartilhar é... e Clínicas IC, com o lançamento 
de uma segunda edição do gibi e a realização pelo menos uma clínica de Mini Vôlei ainda no 
primeiro semestre.  

O sistema de monitoramento e avaliação será implantado no Núcleo Forte do Leme – Rio/RJ do 
projeto Esporte em Ação e acontecerá ao longo de 2008. A previsão é que os dados iniciais sejam 
analisados no final do ano e apresentados em 2009. 

O Programa Amigos do Compartilhar realizará o 2º Encontro na cidade do Rio de Janeiro e, mais 
uma vez, terá como objetivo principal apresentar as ações de 2007, estimular o relacionamento 
entre os diversos colaboradores do IC e mostrar o que se espera para 2008. 

Outra meta para 2008, e que vem sendo alcançada progressivamente nos últimos 3 anos, é a 
ampliação do percentual de captação de recursos independente da colaboração e participação 
direta ou indireta do diretor-presidente Bernardinho. 



 

Escritório Curitiba: Av. João Gualberto, 1731, sala 205 – Juvevê – Curitiba/PR – CEP: 80.030-001 – Fone: (41) 3352-7790 
contato@compartilhar.org.br  –  www.compartilhar.org.br  

 
INSTITUTO COMPARTILHAR 

BALANÇO PATRIMONIAL 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 

   
ATIVO 

2007 2006 

CIRCULANTE 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 63.534,65 46.270,62 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 214.463,24 465.642,59 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 50.811,69 52.388,21 
DESPESAS ANTECIPADAS 1.143,21 726,14 

328.809,58 564.301,42 

PERMANENTE 
ATIVO IMOBILIZADO 161.446,35 127.787,92 

CUSTO AQUISIÇÃO 214.194,19 155.258,39 
DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA               (52.747,84)              (27.470,47) 

161.446,35 127.787,92 

TOTAL DO ATIVO 490.225,93 692.089,34 

PASSIVO 

2007 2006 

CIRCULANTE 
CONTAS A PAGAR 2.298,00 15.081,63 
OBRIGAÇÕES SOC. TRABALHISTAS 124.256,60 112.332,63 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.983,63 4.001,60 

132.538,23 131.415,86 

PATRIMÔNIO SOCIAL 
PATRIMÔNIO ACUMULADO 357.717,70 560.673,48 

357.717,70 560.673,48 

TOTAL DO PASSIVO 490.255,93 692.089,34 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base na documentação apresentada, encerrada em 
31/12/2007, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de 490.255,96 (quatrocentos e noventa mil, duzentos 
e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e 31/12/2006, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância 
de R$ 692.089,34 (seiscentos e noventa e dois mil e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos). 

Marcos de Bem Guazzelli 
 Contador  CRC/PR - 038133/0-O-SRJ 
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INSTITUTO COMPARTILHAR 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2006-2007 

     
   2006 2007 

      
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA 2.038.752,82 2.128.166,58
      
DOAÇÕES  1.964.110,98 2.077.597,29
 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA  24.085,00 56.106,21
 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA  1.926.246,88 2.021.491,08
 DOAÇÃO DE BENS  13.779,10 0,00
 OUTRAS DOAÇÕES  0,00 0,00
      
OUTRAS RECEITAS  74.641,84 50.569,29
 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  74.640,52 50.490,64
 JUROS ATIVOS  1,32 78,65
      
DESPESAS OPERACIONAIS 1.980.060,86 2.331.122,36
      
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  241.912,02 267.786,42
 DESPESAS COM PESSOAL  41.469,48 60.701,85
 DESPESAS GERAIS  54.162,84 67.036,87
 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  143.922,75 136.668,35
 DESPESAS FINANCEIRAS  2.356,95 3.379,35
PROGRAMA SÓCIO-ESPORTIVO  1.727.366,55 2.012.147,85
 PROJETO CENTRO REXONA ADES DE VOLEIBOL/PR  1.603.077,89 1.787.864,10
 PROJETO VÔLEI EM REDE  22.182,20 32.862,12
  NÚCLEO CASA BRANCA/SP  12.683,22 18.076,69
  NÚCLEO NATAL/RN  6.703,70 9.394,15
  NÚCLEO NOVA PRATA/RS  519,33 1.004,24
  NÚCLEO PROTÁSIO ALVES/RS  2.275,95 4.387,04
 PROJETO ESPORTE EM AÇÃO  42.788,45 123.050,07
  NÚCLEO FORTE DO LEME - RIO/RJ  0,00 62.122,93
  NÚCLEO VILA TORRES - CURITIBA/PR  42.788,45 60.927,14
 PROJETO SUPER AÇÃO/RJ  29.318,01 35.371,56
 OUTROS PROJETOS APOIADOS  30.000,00 33.000,00
PROGRAMA EDUCACIONAL  10.782,29 425,15
 ESCOLHA CERTA  10.562,63 425,15
 GIBI COMPARTILHAR É ...  0,00 0,00
 CLÍNICAS IC  219,66 0,00
PROGRAMA AMIGOS DO COMPARTILHAR  0,00 50.762,94
 EVENTO  0,00 50.762,94
 OUTROS  0,00 0,00
      
RESULTADO OPERACIONAL 58.691,96 -202.955,78
      
SUPERÁVIT / DÉFICT DO EXERCÍCIO 58.691,96 -202.955,78
      
Notas Explicativas:    
      
1) O total de doações de pessoa jurídica para o Instituto Compartilhar foi de R$ 1.918.246,88 em 2006 e R$ 2.021.491,08 em 2007 

 sendo que 80,6% e 70,1%, respectivamente, foram doações da Unilever Brasil Ltda. diretamente para o Programa Rexona-AdeS - 
 Esporte Cidadão no Paraná.    
      

2) O total de receitas de aplicação financeira para o Instituto Compartilhar foi de R$ 74.641,84 em 2006 e R$ 50.569,29 em 2007  
 sendo que 98,6% e 84,9% respectivamente, são referentes a aplicações da conta específica do Programa Rexona-AdeS - 
 Esporte Cidadão no Paraná.    

      

3) A doação de bens feita em 2006 no valor de R$ 13.779,10 foi efetuada para o projeto Esporte em Ação Núcleo Vila Torres -  
 Curitiba/PR, visando a compra de materiais e equipamentos.   
      
      

Marcos de Bem Guazzelli - Contador  CRC/PR - 038133/0-O-SRJ 



 

Escritório Curitiba: Av. João Gualberto, 1731, sala 205 – Juvevê – Curitiba/PR – CEP: 80.030-001 – Fone: (41) 3352-7790 
contato@compartilhar.org.br  –  www.compartilhar.org.br  

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
 
 
IImo. Srs. Membros da 
Assembléia Geral do Instituto Compartilhar 
 
 
 
1. Examinamos o balanço patrimonial do INSTITUTO COMPARTILHAR em 31 de dezembro de 

2007 e a respectiva demonstração de superávit/déficit, as mutações do patrimônio social e as 
origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data elaboradas 
sob a responsabilidade de sua administração. Vale ressaltar que a nossa responsabilidade 
como membros do Conselho de Administração, é a de expressar uma opinião sobre essa 
demonstração contábil. 

 
 
2. Em nossa opinião, a demonstração contábil acima referida representa de forma precisa a 

posição patrimonial e financeira do INSTITUTO COMPARTILHAR em 31 de dezembro de 
2007, os resultados de suas operações, as mutações do patrimônio social e as origens e 
aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade e demais práticas contábeis presentes na Legislação 
Brasileira aplicável ao INSTITUTO COMPARTILHAR, em especial a Lei Federal nº 9.790/99 e 
o Decreto Federal nº 3.100/99. 

 
 
3. Analisamos o processo de tomada de decisões no INSTITUTO COMPARTILHAR e não 

identificamos indícios de qualquer prática que viole o Estatuto Social, nem tampouco 
identificamos transações que tenham, direta ou indiretamente, beneficiado pessoalmente 
aqueles que tomaram a respectiva decisão, não tendo sido, ainda, identificada qualquer 
distribuição de patrimônio, rendas ou remuneração aos administradores do INSTITUTO 
COMPARTILHAR. 

 
 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2008. 
 
 

 
 
Eduardo Rocha de Rezende 
 
 
Jean Luc Rosat 
 
 
Edmundo Falcão Koblitz 
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
25 DE MARÇO DE 2008 

 

 

Em 25 de março de 2008, às 10h00, na Rua da Quitanda, 20, sala 706, Centro, Rio de Janeiro RJ, 
reuniram-se em assembléia todos os associados do Instituto Compartilhar, associação civil de 
fins não econômicos, sem fins lucrativos, com sede na Rua da Quitanda, 20 sala 706, Centro, Rio 
de Janeiro RJ, conforme Edital de Convocação e Lista de Presença de Associados anexos 
(ANEXOS 1 e 2). 

Dando início aos trabalhos, assumiu a palavra o Sr. Bernardo Rocha de Rezende, Presidente da 
entidade, que deu a boa vinda a todos e, havendo-se comprovado o quorum necessário, com a 
presença de todos os nove associados, declarou aberta a Assembléia, convidando a mim, 
Guilherme Rocha Murgel de Rezende, para secretariar a reunião. 

Passando ao primeiro item da Ordem do Dia, os srs. Associados presentes passaram a apreciar 
as demonstrações financeiras e o relatório de atividades relativo ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2007, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação 
das mesmas. Realizados os debates e esclarecidas as questões suscitadas, o Sr. Presidente 
colocou as contas em votação, havendo sido aprovadas, por unanimidade, as demonstrações 
financeiras e o relatório de atividades relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2007, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal (ANEXOS 3, 4 e 5). 

Passando ao segundo item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou aos associados os 
eixos e prioridades da administração da entidade para o ano de 2008.  

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e 
Secretário da assembléia. 
 
 
Rio de Janeiro, 25 de março de 2008. 
 
 
 
Bernardo Rocha de Rezende  Guilherme Rocha Murgel de Rezende 
Presidente     Secretário 
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LISTA DE ASSOCIADOS PRESENTES 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

25 DE MARÇO DE 2008 
 

 

 

 

 
Bernardo Rocha de Rezende Guilherme Rocha Murgel de Rezende 
 
 
 
 
Eduardo Rocha de Rezende Jean Luc Rosat 
 
 
 
 
Paulo Antonio Ubach Monteiro Armando Teobaldo Schiavon Einsfeld 
 
 
 
 
Daniela Klabin Edmundo Falcão Koblitz 
 
 
 
 
José Inácio Salles Neto Ronaldo Toccafondo 
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