Editorial
No mês de janeiro tivemos poucas atividades no Instituto Superar, já que
a maioria das turmas encontrava-se em recesso devido às férias escolares.
Apenas a turma II do projeto Lutando pela Inclusão manteve-se em
funcionamento, pois foi decidido pela coordenação, em conjunto com os
alunos, que não haveria paralisação.
Aproveitamos para finalizar os planos de trabalho de 2013 e preparar as
equipes para o retorno das aulas, em fevereiro.
Boa leitura e até março!

Marcelo Pinheiro - Coordenação
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A evolução do terceiro setor
Decidi começar este texto contando para vocês a seguinte história: certa
vez, durante um grande incêndio na floresta, um pequeno pássaro resolveu
apagar o fogo e foi até um córrego, onde encheu o bico com água, voou de
volta e derramou sobre o fogo. Naturalmente sua atitude não resolveu o
problema e ele passou horas fazendo a mesma coisa, sem sucesso, até que
uma outra ave, que assistia aquela cena, virou-se para ele e disse: "você não
percebeu que o que você está fazendo não está adiantando nada?", tendo o
pássaro respondido: "eu não sei se vai adiantar, mas pelo menos estou
fazendo a minha parte".
Aqueles que acompanham o terceiro setor no Brasil há algum tempo
provavelmente já ouviram essa história pelo menos uma vez. Pessoalmente, já
a escutei cerca de quatro ou cinco vezes em eventos, palestras e livros. A idéia
central é interessante e nos traz um lado romântico do terceiro setor. Me vem a
cabeça a imagem de pequenas instituições filantrópicas, formadas por poucos
heróis que lutam contra a falta de recursos e contra o descaso do poder
público, buscando o bem comum.
Nada contra isso, de forma nenhuma! Mas o tempo passou, as pessoas
mudaram, o mundo mudou e o terceiro setor mudou também. Cada vez mais a
administração das associações e fundações se profissionaliza e já começa a
faltar espaço para aquelas instituições que continuam funcionando "na cara e
na coragem" e na base do "vamos ver no que dá". A explicação é simples: o
número de entidades do terceiro setor cresceu muito, a concorrência apareceu
e os potenciais doadores (indivíduos, empresas, outras fundações e governo)
agora têm uma vasta gama de opções sobre onde colocar seu dinheiro. Assim,
entre aquela pequena instituição sem estrutura, formada por meia dúzia de
heróis e uma outra, com gestão profissional, transparência na aplicação dos
recursos e metodologia de trabalho bem definida, certamente a escolhida é
esta última.
Voltando à história do passarinho, qual foi o impacto da sua ação?
Depois de passar horas e horas levando água de um lado para o outro, de que
adiantou o seu esforço? Será que ele não teria tido muito mais sucesso se
tivesse dedicado o seu tempo, por exemplo, a convencer uma ave maior a
pegar água com seu bico? Com a evolução do terceiro setor, as instituições
que querem sobreviver precisam se atualizar. Nós chegamos hoje a um estágio
em que não basta apenas fazer o bem. É preciso fazer o bem e de forma bem
feita. Não acha?

Marcelo Pinheiro
Coordenador de projetos do Instituto Superar
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

160,00

Doações – Boleto Bancário

1.053,06

Parcerias

1.650,00

RECEITA TOTAL

2.863,06

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
J.
Ribeiro
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Pagamento do
aluguel mensal da sede do Instituto
Superar.
JCBR Contabilidade – Contador
(pagamento referente a dezembro/12)

125,22
482,53

1.225,34

JCBR Contabilidade – Contador
(pagamento referente a janeiro/13)

742,83

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento
da turma I referente aos meses de
outubro/12, novembro/12 e janeiro/13

560,00
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2.160,00

Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

600,00

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Secretaria da Receita Federal –
Pagamento DARF Contador

100,00

DESPESA TOTAL

6.469,75

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

2.863,06
6.469,75
- 3.606,69

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

6.554,45
2.947,76

28,83

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.678,95

11.740,24

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.857,94

2.872,85
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