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1 MENSAGEM DO PRESIDENTE

Após três anos de atuação dirigida à área cultural e artística, a
Fundação Stickel passou em 2007 a atuar mais efetivamente na
área social, através de seu programa próprio “Mulheres de
Talento”, dividindo então seus esforços por essas duas áreas.

Além do início desse programa social, outras atividades foram
encetadas e continuadas em 2007, entre as quais:
-

A realização de exposições, o lançamento de livros e a realização e apoio de vários

eventos na área cultural e artística.
-

A atualização da Identidade Institucional da Fundação, feita através de processo

participativo entre conselheiros e direção executiva.
-

O prosseguimento do projeto de pesquisa e implantação de banco de dados da

Escola Brasil: e a arte contemporânea paulista e do projeto Coleção Erico e Martha Stickel e
-

A continuidade de programas sociais complementares, como: apoio institucional,

bolsas, educativo e distribuição gratuita de livros.

Igualmente, como vem ocorrendo desde sua criação, utilizamos para realizar nossas
atividades recursos próprios. Embora, exista vontade política para se dinamizar parcerias
e se iniciar processo de captação recursos, visando à ampliação, sinergia e replicação de
programas instituídos.

O detalhamento das atividades ocorridas em 2007 será apresentado a seguir

Fernando Stickel
Presidente
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2 IDENTIDADE INSTITUCIONAL

2.1 Público Alvo
Na área da Assistência Social: jovens em situação de vulnerabilidade social e suas famílias
Na área da Cultura e Artes: população em geral

2.2 Valores
- Desenvolvimento humano

- Excelência organizacional

- Qualidade de vida

- Importância civilizatória da estética, arte

- Ética e Cidadania

e cultura

2.3 Missão
Promover a cidadania através da preservação, divulgação, valorização e desenvolvimento do
patrimônio artístico-cultural brasileiro, democratizando o acesso às artes e à cultura em todas
as camadas da população, preferencialmente, na população de maior vulnerabilidade social

2.4 Visão
Tornar-se referência nacional e internacional em práticas inclusivas, através da arte e da
cultura brasileira

2.5 Objetivos
- Promoção e difusão de estudos, pesquisas e experiências inovadoras nas áreas: social,
da cultura e das artes.
- Valorização, capacitação e treinamento dos públicos-alvos, através de metodologias sócioeducativas e de empreendedorismo social, baseadas em arte-cultura e visando
desenvolvimento pessoal, trabalho e geração de renda.
- Preservação, divulgação e valorização da arte contemporânea brasileira, principalmente
dos anos 70.
- Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços ligados à cultura e
às artes, como: edição de livros, material pedagógico, cursos, reproduções e réplicas de
acervo próprio, eventos, mostras e exposições, objetos e peças, e consultoria técnica.
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3 ATIVIDADES DE APOIO

A Fundação Stickel instituída com sua atenção integral voltada à benemerência, hoje, divide
sua atuação entre as áreas da Cultura e Artes e da Assistência Social. Para cumprir
adequadamente com essas duas finalidades, necessita de eficiente e funcional estrutura
administrativa e técnica. As principais atividades dessa estrutura de gestão é apresentada a
seguir:
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3.1 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Realização de reuniões da Diretoria e Conselho de caráter administrativo e institucional,
Venda de imóvel localizado em Campos do Jordão,
Atualização e Acompanhamento de Processos e Procedimentos Internos,
Organização e Sistematização de dados, informações, documentos e arquivos,
Detalhamento de Plano de Trabalho do Exercício 2007,
Elaboração de Plano de Trabalho para o Exercício de 2008,
Registro de Convocações e Atas de Reunião do Conselho Curador e órgãos executivos,
Normalização de Relatórios, Procedimentos e Instrumentais,
Elaboração e entrega de Relatórios Gerenciais ao Conselho Curador,
Atendimento às exigências estabelecidas no Estatuto e Regimento Interno,
Definição e Sistematização de ações de controle e avaliação nas várias áreas,
Manutenção da Estrutura de Gestão, composta por duas Superintendências: Administrativa
e de Atividades Sócio-Culturais,
Acompanhamento da execução orçamentária do exercício de 2007,
Elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte,
Elaboração de Relatório de Atividades circunstanciado,
Implementação de processos e normas eficientes de Gestão Financeira e Contábil,
Adequação de Plano de Contas,
Estabelecimento de controles gerenciais nas áreas operacionais e de apoio,
Análise e atendimento às recomendações de Auditoria Externa,
Elaboração e Gerenciamento dos Projetos,
Estruturação de Metodologia de Avaliação dos projetos e programas fundacionais,
Estabelecimento de Agenda Anual de Compromissos Institucionais,
Obtenção de aprovação de reforma do prédio, alvará municipal de funcionamento e vistoria
bombeiros onde está localizada a unidade Brasilândia – Programa Mulheres de Talento
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3.2 JURÍDICO, REGISTROS E CREDENCIAMENTOS
Continuidade no acompanhamento de processo judicial de retomada de imóvel - São Paulo,
Continuidade nos procedimentos e providências para Registros e Credenciamentos
Institucionais,
Elaboração de Contratos e Termos de Parcerias,
Análise de contratos e termos de autorização de uso de imagem de obras e artistas

Síntese de processos de Registros e Credenciamentos:
registro/ credenciamento
Termo Cooperação c/ Secret
Mun. Assist. Des. Social e
Subprefeitura Freguesia
Certificado Inscrição Cons.
Mun. Assist. Social -COMAS
Certificado Estadual de
Instituição Cultural
Título de Utilidade Publica
Federal
Titulo de Utilidade Pública
Municipal
Inscrição na Secret. Assist.
Social – SAS Pinheiros
Inscrição na Secret. Est.
Assist. e Des. Social SEADS

publicação

nº do registro

Diário Oficial da Cidade de
2007-0.259.091-2
São Paulo em 23.08.2007
Diário Oficial da Cidade de
São Paulo em 31.08.2007
Diário Oficial do Estado de
São Paulo em 25.09.2007
Diário Oficial da União em
18.12.2007
Diário Oficial da Cidade de
São Paulo em 16.01.2008
Processo encerrado em
17.01.2008
Processo encerrado em
22.01.2008

1066/2007
sem número
08071006686/2006-14
2007-0.295.142-7
01.1135
SEADS/PS 810/1954

validade
tempo
indeterminado
03.09.2010
19.09.2008
30.04.2008
16.01.2011
31.05.2009
22.01.2009

Em tramitação
Título Utilidade Pública Estadual - Processo: 270451/2006 – Secretaria Estadual Justiça SP
Registro no CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social
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3.3 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Adequação local e de infra-estrutura tecnológica (de informática e comunicação),
Integração e automação de procedimentos de pagamentos ao sistema SISPAG – Itaú
Atualização de Portal na Internet,
Atualização de equipamentos, programas e sistemas de informação,
Continuidade de trabalho de OSM com mapeamento de processos, atividades e tarefas
passíveis de automação e integração,
Manutenção e gestão de equipamentos, sistemas e rede interna,
Manutenção de Sistema e Banco de Dados do Projeto Escola Brasil:,
Suporte e atendimento aos usuários

3.4 MARKETING E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Produção de Vídeos promocionais: Entrevista Fernando Stickel, Institucional da Fundação
Stickel e Exposição Rouxinol no MACC – Campinas,
Desenvolvimento de Identidade Visual para Programa Mulheres de Talento,
Continuidade das atividades junto à assessoria de Imprensa,
Recadastramento de contatos e atualização de banco de dados,
Desenvolvimento de novo folder e material promocional,
Concepção e elaboração de material promocional para divulgação das exposições, eventos
e lançamento de livros,
Desenvolvimento de relações e contatos, nacionais e internacionais para formação de
alianças e parcerias estratégicas,
Participação de atividades associativas, especialmente na instituição representativa do setor
- APF (Associação Paulista de Fundações)
Participação em Congressos, Eventos, Reuniões e Seminários relativos às áreas de Cultura
e Artes e Assistência Social,
Desenvolvimento e contatos com stakeholders na área governamental, da sociedade civil e
empresarial visando à dinamização do programa Mulheres de Talento
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3.5 ORGANOGRAMA EXECUTIVO

Col. M e E Stickel

Rel. Institucionais

Meninos Talento

Asses. de Imprensa

Superintendência
Ativ. Sócio-culturais
Agnes Ezabella

Presidência

Secretaria
Miriam
Planejamento e
Organização Institucional
Comunicação

Ativid. Social
Zênia

Ativ. Cultural
compartilhada

Apoio
Tatiana

Equipe
Mulheres Talento

Eventos e
Projetos

Eventos e
Apoio Instituc.

Consultoria Técn.
Marilena

Esc. Brasil
André

Voluntariado

Equipe
Mulh. Tal. (terceir)
Almox./ Manut.
Brasilândia
Ação Família

Apoio ao Conselho

Fernando Stickel

Adm.- Financeiro
Marilane

Informática
Paulo

Serv. Gerais
Angelita

Arquivos e
guarda docum.

Sistemas

Almoxarifado/
Depósito

Registros e
Credenciamentos

Sistema e Site
Esc. Brasil

Educativo
Lei Rouanet

Cadastro

Distrib. Livros

Recursos
Humanos

Compras

Avaliação de
Projetos

Transportes/
Correios

Acervo
Parcerias e Rel.
Institucionais

Superintendência
Adm. Financeiro
João Lobato

Exp Int/ Recepção
vago

Captação de
Recursos

Bolsas de
Estudo

Motorista
Ananias

Segurança e
Manut. Predial

Jurídico
Contabilidade
Ativo Fixo
Auditoria
Depto. Pessoal

Portal
Equipamentos

4 ATIVIDADES CULTURAIS

As atividades culturais da Fundação nesse exercício foram caracterizadas por exposições,
publicações, eventos e a continuidade dos projetos: de constituição de acervo artístico, de
pesquisa relacionada à Escola Brasil: e de resgate de memória institucional. Nesse
exercício ocorreu um grande esforço para alavancar parcerias, multiplicar resultados e
otimizar gastos.

4.1 EXPOSIÇÕES

O conjunto de exposições realizadas em 2007 teve número de visitantes superior a 2.000.

Exposição

Público

Período de
Visitação

Local

Joaquim Marques

612

19/03 a 10/07

São Paulo

Rouxinol 51

352

03/04 a 20/05

Campinas

Som, Cor e Forma

225

25/04 a 15/05

São Paulo

Juan Esteves

403

14/08 a 30/09

Curitiba

Gravadores Brasil. Contemp. - Pratt Institute

253

23/10 a 03/11

New York

Gravadores Brasil. Contemp. - Goloborotko's St

191

01/11 a 30/11

New York

Total

2036

4.1.1 JOAQUIM MARQUES - Matizes do Tempo
O artista:
O fotógrafo Joaquim Marques, falecido
precocemente em 2004 aos 54 anos,
desenvolveu no seu último ano de vida a
pesquisa Matizes do Tempo. O trabalho reúne
cerca de 1000 imagens e registra o passar do
tempo nas folhas de uma bananeira, objeto de
estudo sobre a inconstância do tempo do olhar.
A exposição:
Nesta exposição em homenagem póstuma ao fotógrafo Joaquim Marques, se apresenta
seu último trabalho, composto por 18 imagens da série das bananeiras, ampliadas no
formato 66 x100 cm. No período de 40 minutos, três vezes ao dia, a lente atenta do
fotógrafo captou o desenho do vento e da luz no seu objeto estático. Como resultado,
percebe-se a tecnologia do tempo e a sistematização do olhar, experiência trazida da
publicidade.

Ficha Técnica:
Exposição:

Matizes do Tempo – fotografias em cor da série “bananeiras”

Obras de:

Joaquim Marques

Curadoria:

Roseli Nakagawa

Local:

Espaço Siriuba
Al. Franca 1.590

São Paulo

Período:

28 Dezembro 2006 a 15 Abril 2007

Visitação:

2ª. a 6ª. f das 9 às 20h/ Sab. das 9h às 17h
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4.1.2 ROUXINOL 51 - Um olhar sobre a Escola Brasil:
O Projeto Escola Brasil:
Esta exposição é parte de projeto que
implantará ao longo de três anos “Centro
de Pesquisas sobre a Escola Brasil: e a
Arte Contemporânea Paulista”
constituindo espaço de referência sobre
este tema, aberto ao público, com
múltiplas atividades.

A Escola Brasil: fundada em 1970, pelos artistas José Resende, Carlos Fajardo, Luiz Paulo
Baravelli e Frederico Nasser, funcionou como instituição de ensino entre 1970 e 1974 e
opôs-se às formas pedagógicas tradicionais. Sua proposta de aprendizagem baseava-se na
vivência e na atividade artística como experimentação, apoiando-se fortemente no modelo
de formação recebido pelos seus fundadores na convivência com Wesley Duke Lee.
Procurando romper com as formas de ensino tradicionais, fundadas numa relação
autoritária entre professor e aluno, os quatro artistas organizaram a Escola, não em torno de
um currículo fixo e progressivo, mas em torno das personalidades de cada um dos
fundadores. Os Ateliês tinham o nome de seus professores com a constante modificação do
conteúdo de acordo com a orientação do professor.
A exposição apresenta:
- 60 fotos, em grandes ampliações, do cotidiano da EscolaBrasil:
- Trabalhos realizados nos Ateliês, de ex-alunos da escola como Leila Ferraz, Fernando
Stickel, Suca Mattos Mazzamati, Gilda Maia Rosa, Flávia Ribeiro, José Carlos BOI Cezar
Ferreira, Helena Carvalhosa, Sara Goldman-Belz, Gemma Giafonne.
- Documentos da época como cartas, apostilas, panfletos de divulgação, a única edição do
jornal da Escola, Dois Pontos, revistas, catálogos das exposições dos professores nos anos
70 e o programa com a filosofia da escola estarão expostos em vitrines.
- Vídeo com entrevistas com os professores
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- Distribuição de um catálogo gratuito, com texto da Profª Drª Claudia Valladão de Mattos e
ilustrações diversas.
- Distribuição da reedição do trabalho de 1978 de Helena Carvalhosa e Regina Sawaya,
“Sobre a Escola Brasil:”
Desde o final de 2006 a Fundação Stickel deixou de ter espaço para exposições. Esta
mostra no MACC Campinas é o primeiro fruto de parcerias, estratégia atual para
concretização de exposições.

Ficha Técnica:
Exposição:

Rouxinol 51- Um olhar sobre a Escola Brasil:

Obras:

material, documentos, trabalhos de alunos e professores desse movimento

Curadoria:

Claudia Valladão de Mattos

Pesquisa:

Maria do Carmo Couto e André Tavares

Layout:

Mayra Rodrigues e Régis Sugaya

Vídeo:

Antonio Stickel

Local:

Museu de Arte Contemporânea de Campinas José Pancetti
R. Benjamin Constant 1633 Centro de Campinas

Abertura:

3 Abril - 3ª. f às 20h

Período:

3 Abril a 20 Maio 2007

Visitação:

3ª. a 6ª. f das 9 às 17h/ Sab. das 9 às 16h/ Dom. das 9 às 13h
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4.1.3 SOM, COR E FORMA
A exposicao
A artista plástica Telma Pierre Hartmann
desenvolve desde 1980, o projeto Ateliê
Forma

e

Movimento

realizado

na

Associação Carpe Diem que tem como
objetivo a inclusão de jovens e adultos com
necessidades especiais, no processo social.
Essa exposição é o resultado do trabalho de
criação desenvolvido ao longo de um ano,
por 20 alunos. Foram expostas 43 pinturas sobre tela e papel em acrílica e aquarela, nas
dimensões 40X40cm, que estarão a venda durante o período da exposição, sendo 20 de
jovens franceses da instituição Personimages de Paris e 23 de brasileiros, desenvolvidas
pelo Ateliê Forma e Movimento na Associação Carpe Diem.

Ficha Técnica:
Exposição:

Som, Cor e Forma

Local:

Associação Carpe Diem
R. Pintassilgo 463 Moema São Paulo

Abertura:

25 Abril - 4 ª. f às 19h30

Período:

25 Abril a 15 Maio 2007

Visitação:

3ª. 4ª. e 5ª. f das 10 às 16h
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4.1.4 JUAN ESTEVES - Presença
O artista:
Fotógrafo e editor de fotografia da Folha de S.
Paulo entre 1986 e 1994, Juan Esteves trabalha
para diversas publicações e tem fotos publicadas
em mais de setenta livros e em revistas publicadas
no Brasil e no exterior. Já realizou cerca de vinte
exposições individuais em lugares como MASP,
MAM-SP, MIS-SP, Funarte-RJ, FAAP-SP e
Pinacoteca do Estado - SP, e no exterior: EUA,
Holanda, Alemanha; Suíça e Japão. Tem obras no
MAM-SP, MASP, Instituto Moreira Salles,
Pinacoteca do Estado - SP, MIS-SP, BNDES - RJ e
Musée de L’Elysée de Lausanne (Suíça).
A exposição:
Juan Esteves apresenta 50 retratos em branco e
preto de artistas plásticos rtratados no livro
“Presença” que será lançado no dia da abertura. Entre os artistas fotografados estão Cícero
Dias, Lina Bo e Pietro Maria Bardi, Aldemir Martins, Amílcar de Castro, Anatol Wladislav,
Franz Weissmann, Geraldo de Barros, Flávio-Shiró, Sergio Ferro e Antonio Dias.

Ficha Técnica:
Exposição:

Presença – fotografias em branco e preto

Obras de:

Juan Esteves

Curadoria:

Juan Esteves

Local:

Centro Cultural Solar do Barão
Sala do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba
R. Pres. Carlos Cavalcanti 533 Curitiba PR

Abertura:

14 Agosto 2007 as 18h30 – 3 ª. f

Período:

14 Agosto a 30 Setembro 2007

Visitação:

3ª. a 6ª. f das 9h às 12h e 13h às 18h/ Sab. e Dom. das 12h às 18h
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4.1.5 GRAVADORES BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS

A exposição
Essa exposição faz parte da programação oficial da The Seventeenth Annual IFPDA Print
Fair e do calendário oficial da 2nd Latin American Cultural Week – LACW e reuniu os
trabalhos de 32 artistas. Em 2008 será mostrada em Washington D.C. e Cidade do México.
Os Artistas
Ana Elisa Dias Baptista, Andréa Tavares, Armando Sobral, Arnaldo Battaglini, Augusto
Sampaio, Cláudio Caropreso, Cláudio Mubarac, Diô Viana, Elisa Bracher, Ernesto Bonato,
Evandro Carlos Jardim, Fabrício Lopez, Fernando Vilela, Francisco Maringelli, Giorgia Volpe,
Helena Freddi, Jacqueline Aronis, José Roberto Shwafaty, Laerte Ramos, Larissa Franco,
Márcio Pannunzio, Marco Buti, Margot Delgado, Maria do Carmo Carvalho, Maria Villares,
Paulo Camillo Penna, Paulo Carapunarlo, Renata Basile da Silva, Sheila Goloborotko,
Simone Rebelo, Ulysses Bôscolo e Walter Wagner.
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Ficha Técnica:
Exposição:

Gravadores Contemporâneos Brasileiros

Local 1:

Pratt Institute
Steuben West Gallery, Pratt Institute
200, Willoughby Avenue, Brooklyn, New York USA

Abertura:

22 Outubro 2007 às 17h – 2 ª. f

Período:

23 Outubro a 3 Novembro 2007

Visitação:

2ª. a 6ª. f das 13h às 17h

Local 2:

Estúdio Goloborotko
68 Jay Street, Suite 209, Brooklyn, New York USA

Abertura:

01 Novembro 2007 às 18h – 5 ª. f

Período:

02 Novembro a 30 Novembro 2007

Visitação:

2ª. a 6ª. f das 10h às 19h
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4.2 PUBLICAÇÕES

A Fundação Stickel no ano de 2007desenvolveu os seguintes projetos relativos a
publicações:
- levantamento e pesquisa preliminar para publicação da obra “Algum Sertão“
- publicação do livro de fotos “Caminho das Águas” de Valdir Cruz
- produção de catálogo da exposição “Som, Cor e Forma”
- publicação do livro infantil “Uma Viagem Aventurosa” de Julita Scarano e
- produção de catálogo da exposição “Gravadores Brasileiros Contemporâneos”
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4.2.1 ALGUM SERTÃO

A Fundação Stickel patrocinou a viagem e os
trabalhos iniciais de pesquisa para realização desse
projeto.
O Projeto
O livro “Algum Sertão” é uma homenagem ao
centenário de nascimento do escritor Guimarães
Rosa, em junho de 2008 e será resultado de
pesquisa realizada pelos vilarejos e cidades do
Sertão Mineiro que serviram de inspiração para sua
principal obra “Grande Sertão: Veredas”. O projeto
pretende através da realização de entrevistas, coleta
de relatos e registros, e obtenção de fotografias e
desenhos, mostrar esse sertão (cerrado) atual, na
visão do sertanejo: seus costumes, formas de
sobrevivência, suas histórias e sentimentos.

Todo o material resultante desse projeto será doado
aos: Museu Casa Guimarães Rosa em Cordisburgo
(MG) e Museu da Língua Portuguesa em São Paulo
(SP). Seus autores são Cristina Maria Mira e outros

Lançamento previsto: Junho 2008
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4.2.2 CAMINHO DAS ÁGUAS

A Obra
Um libelo ecológico
contundente e poético, este
livro traz 47 imagens
belíssimas. Com a força de
um missionário, o fotógrafo
paranaense Valdir Cruz, que
mora em Nova York há 25
anos, faz um esforço incomum
para registrar cerca de 120
quedas d'água no estado do
Paraná, apenas durante o
amanhecer e o entardecer. Duas características chamam a atenção neste monumental
trabalho: a paisagem que provoca êxtase instantâneo e o alerta para o conservacionismo,
tão necessário - uma das quedas retratadas por Cruz, o Salto Vaca Branca, fotografada em
1994, já não existe mais. James Enyeart diz, em ensaio no livro, que "a notável visão
artística de Cruz torna o público consciente das coisas que conectam a natureza à sua
espécie pródiga, a humanidade". Como poucos, o fotógrafo realiza seu trabalho de maneira
bastante autoral. O uso de vários filtros criou efeitos de movimento no correr das águas,
dando às imagens uma plasticidade incomum ao gênero.
O Autor
Valdir Cruz é um desses casos raros de pessoas que carregam em seu interior uma força
de missionário em busca da preservação da ordem natural, dentro de nossa cultura. O
caminho das águas é o resultado do preciso registro fotográfico sobre as águas no estado
do Paraná, terra natal do autor, num esforço incomum do fotógrafo sobre um tema com o
qual trabalha há mais de uma década. Cruz percorreu o estado de ponta a ponta e
fotografou cerca de 120 quedas d água, utilizando quase oitocentas chapas de filme
fotográfico de formato 4 x 5 polegadas (10 x 12 cm).
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Ficha Técnica

Título:

O caminho das águas.

Autor:

Valdir Cruz (fotos)

Tipo:

livro de fotos capa dura em 4 cores

No. de páginas:

108

Editora:

Cosac Naify

Prefácio:

Emanoel Araújo

Ensaio:

James Enyeart

Ilustrações:

Lilia Scarano Hemsi

Coordenação editorial e de produção: Augusto Massi e Florência Ferrari
Projeto Gráfico:

Flávia Castanheira

Impressão:

Gráfica Ipsis

Edição bilíngüe:

português-inglês

Tiragem:

3500 exemplares
Novembro 2007
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4.2.3 Catálogo - SOM, COR e FORMA

Catálogo de Exposição

Tipo:

Brochura em 4 cores

No. de páginas:

20

Editora:

Editora Fundação Stickel

Texto:

Walter Nunez Martinez

Fotos:

Antonio José Di Ciommo

Design:

Iris Di Ciommo

Impressão:

Copibrasa

Tiragem:

300 exemplares
Abril 2007

22

4.2.4 UMA VIAGEM VENTUROSA - Percorrendo o Brasil em 1850
A obra:
A história contada nesse livro foi vivida
em 1850 por um cientista alemão e seu
filho. Hermann Burmeister, destacado
especialista em ciências naturais,
discordando da situação política na
Alemanha, obtém financiamento e
encargo oficial para realizar estudos no
Brasil. Em setembro de 1850 embarca,
levando seu filho Christian, com 13 anos.
O livro narra em versos, do ponto-devista do menino, a viagem pelo interior do
Brasil - mais especificamente, pelo
interior do Rio e de Minas Gerais.
Apresenta paisagens, lugares e fatos
com rigor histórico e geográfico, e
também muito humor. Recheada de
situações curiosas, traz reflexões juvenis e comentários críticos, permitindo apreciar o calor,
o sabor e o colorido do país.
A autora
Julita Scarano, historiadora e escritora, professora universitária, autora de obras
historiográficas caracterizadas por pesquisa rigorosa e obras de referência quando se fala
do emigrante, do negro no Brasil e de religiosidade. Julita é ainda autora de livros de
poesia, romances, como “Saímos a Rever Estrelas” e “Lira nas Mãos dos Ventos”, ensaios
e crônicas sempre em linguagem elegante e criativa.
A ilustradora
Lilia Scarano Hemsi, aquarelista e psicoterapeuta. Trabalhou por muitos anos no
atendimento de crianças e com desenhos infantis, com experiência na forma de ver e sentir
das crianças.
Ficha Técnica
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Título:

Uma viagem aventurosa –
Percorrendo o Brasil em 1850

Tipo:

livro infantil capa dura em 4 cores

No. de páginas:

64

Editora:

Editora Brasiliense

Autora:

Julita Scarano

Ilustrações:

Lilia Scarano Hemsi

Coordenação editorial e de produção: George Schlesinger
Produção Gráfica:

Thiago B. Lima

Produção Editorial e diagramação:

Patrícia Rocha

Impressão:

Editora Brasiliense

Tiragem:

3000 exemplares
Agosto 2007

Lançamento:
Data:

25 Agosto 2007 às 16h – Sab.

Local:

Livraria da Vila
Al. Lorena 1731, Jd. Paulista São Paulo
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4.2.5 Catálogo GRAVADORES BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS

Catálogo de Exposição

Tipo:

Brochura capa dura em 4 cores

No. de páginas:

56

Editora:

Gravura Brasileira

Texto:

Evandro Carlos Jardim e Cláudio Mubarac

Fotos:

Rômulo Fialdini

Projeto Gráfico:

Eliane Stephan

Produção Gráfica:

Jairo da Rocha

Edição triilíngüe:

português-inglês-espanhol

Impressão:

Atrativa Gráfica

Tiragem:

1000 exemplares
Outubro 2007
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4.3 EVENTOS
A Fundação Stickel no ano de 2007 realizou em parceria 9 eventos, onde compareceram
mais de 4.500 pessoas. Nesses eventos a participação ocorreu de várias maneiras, como:
apoio financeiro, assessoria no planejamento e organização da ação, doação de materiais,
insumos e publicações, custeio de serviços e estrutura logística.

Os eventos realizados e apoiados foram:
Evento

Objetivo

Festa de Final de
Ano
Dia de fazer a
diferença

Confraternização da Fund.
Stickel/ Mulheres de Talento
Promoção e participação de
evento para voluntariado em
parceria c/ Fund. Alphaville
Apoio a evento festivo em
parceria com Subprefeitura
Freguesia do Ó/ Brasilândia
Apoio e participação de
exposição tátil “Caminho da
Inclusão da pessoa com
deficiência visual” em
parceria com Grupo Terra
Lançamento de livro infantil
patrocinado em parceria com
Editora Brasiliense
inauguração da unidade
Brasilândia do programa
Mulheres de Talento
apoio e participação de
evento pedagógico em
parceria com a Organização
Neo Humanitarismo
Universalista - ONHU
Participação e palestra em
evento cultural em parceria
com a Unicamp
Palestra e educativo em
evento pedagógico em
parceria com a Associação
Viva e Deixe Viver

Show de Talentos

Vendo o mundo
com outros olhos

Lançamento de
Uma Viagem
Aventurosa
Inauguração de
Mulheres de
Talento
I Encontro de
Literatura
Portuguesa para
Crianças
III Encontro de
História da Arte
Congresso de
Humanização
Hospitalar
Total

Data
20/12

02/12

10/11

07/10

Público

Local

Fund. Stickel – unid.
110 Brasilândia – SP
Granja Viana – São
Paulo
200
Centro Cultural da
Juventude – Vl. N.
3000 Cachoeirinha – SP
Grupo Terra –
Parque Cemucam Cotia
390
Livraria da Vila –
São Paulo

25/08

140
Fund. Stickel – unid.
Brasilândia – SP

18/08

190
Auditório Biblioteca
Monteiro Lobato SP

29/05
21 a
25/05

45
Unicamp Campinas
310
Centro Convenções
Rebouças – SP

09 a
10/04

160
4545
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4.4 ACERVO

A Fundação iniciou no exercício de 2006 a constituição de acervo artístico de obras de
artistas paulistas contemporâneos, com vistas à preservação e incentivo à produção
artística desse período. As obras adquiridas no ano de 2007 através de doação e compra
foram as seguintes:
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4.4.1 DOAÇÕES

Artista

Obra

Técnica

Dimensões

Ano

Feres Khoury

Série Caligrafias

desenho

86 cm x 153 cm

2006

Feres Khoury

Série Caligrafias

desenho

80 cm x 100 cm

2006

Feres Khoury

Série Xilogravura

gravura

56 cm x 82 cm

1996

Feres Khoury

Série xilogravura

gravura

56 cm x 82 cm

1996

Feres Khoury

Série Xilogravura

gravura

56 cm x 82 cm

1999

Feres Khoury

Série Xilogravura

gravura

56 cm x 82 cm

1999

Feres Khoury

Série Xilogravura

gravura

56 cm x 82 cm

2004

Fernando Stickel

Carcará

montagem fotográfica

36 cm x 96 cm

2006

Joaquim Marques

Série Bananeiras

fotografia

70 cm x 104 cm

2003

Joaquim Marques

Série Bananeiras

fotografia

70 cm x 104 cm

2003

Luise Weiss

Série Saga

pintura sobre metal

60 cm x 50 cm

2006

Luise Weiss

Série Saga

pintura sobre metal

60 cm x 50 cm

2006

Luise Weiss

Série Saga

pintura sobre metal

60 cm x 50 cm

2006

Luiz F. Rocco

Série Himalaya

desenho

34 cm x 42 cm

2005

Marcelo Cipis

Sem título

gravura

15 cm x 20 cm

2005

O Caráter Gravado

caderno de gravuras

diversas

Sem título

montagem em tela

55 cm x 54 cm

Técnica

Dimensões

Ano

Ulysses Bôscolo
e Flavio Castellan
Vera Martins

2006
2006

4.4.2 AQUISIÇÕES

Artista

Obra

Alex Cerveny

Cidade Satélites

desenho/ colagem

87 cm x 67 cm

1996

Frederico Nasser

Sem título

desenho

87 cm x 70 cm

1974
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4.5 MEMÓRIA INSTITUCIONAL
Esse projeto tem como objetivo a pesquisa, organização e preservação de acervo e
memória da Fundação Stickel e seus instituidores.

4.5.1 COLEÇÃO MARTHA E ERICO STICKEL
O projeto Coleção Martha e Erico Stickel está sendo realizado desde 2006 e deve ser
concluído no inicio de 2008 e tem como objetivo, a pesquisa e catalogação de acervo
formado ao longo de 50 anos pelo casal Martha e Erico Stickel, instituidores da Fundação
Stickel.
Essa coleção é formada por expressivo conjunto de peças da iconografia brasileira, além de
biblioteca com mais 30 mil títulos, incluindo, edições raras e coletânea de milhares
fotografias que retratam e registram a história da instituição. O trabalho está sendo feito por
um conjunto especialistas em cada área requerida e tem tido o acompanhamento e suporte
da estrutura fundacional
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4.6 PESQUISA
4.6.1 Escola Brasil:
O projeto
Entre 1970 e 1974 funcionou à Av. Rouxinol
51, no prédio de um antigo laboratório
farmacêutico, a Escola Brasil: um centro de
experimentação

artística

fundado

pelos

artistas Luis Paulo Baravelli, Carlos Fajardo,
Frederico Nasser e José Resende, aos quais
se juntaram outros professores, como Maciej
Babinski, Dudi Maia Rosa e José Carlos
“Boi” César Ferreira. Fazendo a crítica das formas tradicionais de ensino, a Escola
propunha um novo modelo pedagógico para o ensino das artes, voltado para o
desenvolvimento do potencial criativo dos alunos através de uma ênfase nos processos de
produção artística. Ao longo de sua existência, a Escola Brasil: teve aproximadamente 400
alunos, deixando uma marca definitiva na história da arte de São Paulo. Visando recuperar
e preservar a memória dessa passagem significativa da história da arte paulista, a
Fundação Stickel construiu um banco de dados sobre a Escola Brasil: e seus artistas,
contendo materiais e informações o mais completo possível acerca da Escola e de suas
atividades, de forma a tornar-se um centro de referencia para pesquisas sobre o tema. O
material que até o momento compõe o banco de dados inclui biografias e obras dos artistas
vinculados à Escola, material de imprensa, críticas de arte, revistas e registros fotográficos
de época. Esse material se encontra disponível para consulta junto à Fundação Stickel. O
banco de dados é alimentado regularmente por equipe de pesquisa, de forma a tornar-se,
com o tempo, um centro de referência sobre a história da Escola Brasil: e da arte no período
dos anos 70 em São Paulo.
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Atividades em 2007
Durante o ano de 2007, o projeto Escola Brasil: chegou à conclusão de sua primeira etapa,
a de implantação, encerrando o processo de definição dos parâmetros de busca a serem
aplicados ao sistema e finalizando o plano de objetivos no que diz respeito à inserção de
conteúdo, nos termos definidos em seu plano original. Disso resultou uma plataforma de
informações capaz de assimilar novos conteúdos com flexibilidade, acomodando-se
satisfatoriamente tanto ao armazenamento e apresentação de informações ligadas ao
projeto como a outros propósitos, de caráter similar. A equipe que realizou essa
implantação foi formada pela Dra. Claudia Valladão de Mattos (coordenadora), André Luis
Tavares Pereira (pesquisador), Maria do Carmo Couto da Silva (pesquisador), Mayra
Rodrigues e Regis Sugaya (estagiários) e concluiu suas atividades ao fim do primeiro
semestre. O projeto atualmente é acompanhado por André Tavares.
Entre os meses de março e abril de 2007, foram apurados e corrigidos, com auxílio da
prestador de serviços de informática KM Turon, falhas no mecanismo de pesquisa e
visualização das informações a ser disponibilizado aos usuários. Igualmente, correções e
ajustes nos códigos de identificação e localização desenvolvidos para o sistema foram
realizadas de modo a tornar mais precisa a identificação dos diversos arquivos e seus
conteúdos. A seguir, entre abril e maio, a equipe do projeto ocupou-se da organização,
expografia e montagem da exposição Rouxinol 51 realizada no Museu de Arte
Contemporânea de Campinas. As atividades complementares incluem a conferência e
acondicionamento do material exposto no seu retorno à Fundação. Inspeções periódicas
têm sido realizadas de modo a assegurar as boas condições de conservação dos itens
expostos, ainda sob guarda da Fundação Stickel.
Durante os meses de março e maio, realizaram-se reuniões visando à elaboração do
projeto de publicação de um livro-catálogo derivado da experiência com a exposição
Rouxinol 51. Esse projeto, desenvolvido em parceria com a Editora Terceiro Nome, foi
inscrito em processo seletivo prescrito pela Lei Rouanet. Entre abril e junho, foi realizado o
processo de découpage do material bruto referente às entrevistas realizadas com os artistas
Wesley Duke Lee, Luiz Paulo Baravelli e Boi. Durante o mesmo período - e até 07/08 - foi
redigida a entrevista a ser realizada com o artista Maciej Babinski.
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Foram

selecionados

e

organizados

catálogos de exposições e leilões realizados
entre 1970 e 1980 – particularmente aqueles
referentes

a

artistas

de

algum

modo

relacionados á Escola Brasil e ao ambiente
artístico paulistano de então – depositados
na coleção da família Stickel. O objetivo da
seleção foi “mapear” o ambiente artístico do
período e definir, no corpo da coleção, uma
base de informação consistente sobre as
tendências daquele momento.
Realizou-se, entre junho e agosto, a digitalização e correção gráfica do acervo de Leila
Ferraz (439 novos registros inseridos), sendo o conjunto formado, essencialmente, por
fotografias produzidas pela artista, além de alguns exercícios – desenhos e colagens
principalmente, executados no intervalo entre os anos 1966 – 1985. A digitalização continua
em progresso e sob a dependência da disponibilidade e prescrições da artista.
Em setembro e dezembro, foram realizadas inserções de material produzido pela artista
Suca Matos Mazzamatti bem como visita a seu atelier em São Paulo, como é a praxe na
condução do projeto. O processamento do material relativo à artista continua em progresso
assim como a inserção dos dados referentes à artista no banco de dados.
O projeto do banco de dados do projeto escola Brasil: foi apresentado, em novembro de
2007, aos professores do Departamento de história da Arte da Universidade de Essex,
Inglaterra, o que foi realizado graças à criação de um link de acesso ao banco que permite a
visualização do mesmo – mas salvaguardando-se a sua edição – a longas distâncias. O
processo permite, já, demonstrações do banco por acesso via web sempre com caráter de
apresentação das possibilidades de busca do banco de dados.
No mês de dezembro de 2007, iniciaram-se as discussões acerca do processo de
transposição do banco de dados a um website a ser especialmente criado para a divulgação
da pesquisa e informações acumuladas pelo projeto Escola Brasil:.
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O projeto Escola Brasil: recebeu, em 2007, a visita de 15 pesquisadores, dois dos quais
envolvidos com a elaboração de projetos de mestrado, um pesquisador de doutorado, um
pesquisador em processo de elaboração de monografia para pós-graduação latu sensu
além de um pesquisador desenvolvendo pesquisa de doutoramento, entre outros.
Foi redigido projeto de arte-educação incorporando tanto atividades criativas “autônomas”
quanto alguns dos processos levados a cabo pelos professores ligados à Escola Brasil:. O
duplo objetivo abrange a sensibilização dos públicos diversos a determinados aspectos da
história das artes na cidade de São Paulo bem como a introdução dos mesmos na teoria e
na prática dos diversos segmentos artísticos e linguagens correspondentes.

Dados quantitativos
Atualmente, o Banco de Dados inclui o
registro de 81 nomes de artistas, possui
mais

de

2.200

imagens

de

obras,

associadas aos artistas vinculados à
Escola,

1.140

fotografias

que

documentam as atividades da Escola
Brasil,

508

críticas

selecionadas

e

entrevistas, 82 cadernos de artistas,
catálogos e cartazes de exposições,
entre outros materiais gráficos, 526 registros de exposições, 361 artigos digitalizados
referentes ao artista Wesley Duke Lee e parcialmente inseridos no Banco de Dados, além
de seis entrevistas filmadas com os seguintes artistas que tiveram uma participação direta
na construção da historia da Escola Brasil: Fajardo, Resende, Baravelli, Boi, Wesley. As
entrevistas estão disponíveis para consulta na sede da Fundação Stickel e os roteiros de
entrevistas estão armazenados.
Além das informações inseridas no Banco de Dados, a equipe também organizou o material
adquirido sobre os diferentes artistas em pastas individuais.
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Foram acrescentados ao longo do ano de 2007os seguintes itens:

Pastas pessoais Baravelli – Além dos 1.028 documentos digitalizados até 2006, aos quais
acrescentam-se a digitalização de 11 cadernos do artista, cobrindo toda a produção entre
os anos 1960 e 1990. A digitalização de mais 2252 itens organizados em 448 pastas. Estes
documentos cobrem o arco de atividades entre 1992 e 1998. Ainda, o arquivo conta com 1
dissertação de mestrado e uma monografia de conclusão de iniciação científica recém
acrescentados aos arquivos.
Pasta pessoal Boi - 6 cadernos digitalizados do artista e 53 documentos digitalizados, entre
textos e catálogos sobre o artista.
Pasta pessoal Carlos Fajardo - 145 documentos
Pasta pessoal Fernando Stickel além das obras - 4 cadernos digitalizados
Pasta José Resende - 356 documentos digitalizados
Pasta Dudi Maia Rosa: 15 itens entre textos produzidos pela crítica e 142 obras.
Pasta Gilda V. Maia Rosa: 93 obras, 8 itens textuais entre crítica, cronologia, texto
introdutório a catálogo e dados técnicos de obras.
Pasta Leila Ferraz: Além da digitalização de 81 desenhos e 439 fotografias (há alguns
registros duplicados e ampliações distintas e propositadamente alteradas pela artista do
mesmo fotograma), foram digitalizados ou transcritos 7 itens textuais incluindo crítica, dados
técnicos de obras e comentários elaborados pela própria artista para a exposição
organizada pela Fundação Stickel.
Pasta Márcia Gronstein: 7 novas obras inseridas; Pasta Maria Villares, 16 obras inseridas,
Pasta Marcelo Villares: 4 obras inseridas; Pasta Sara Goldman: 27 obras inseridas; 9
fotografias, 6 itens de crítica; Pasta Sérgio Fingermann 29 obras inseridas, 2 catálogos;
Pasta Suca: 25 novas obras inseridas, 6 cadernos digitalizados,
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5 ATIVIDADES SOCIAIS

Conforme previsto no Plano de Trabalho de 2007 houve redução de ações sociais pouco
estruturadas. As atividades que foram realizadas no âmbito social estão adequadas ao novo
modelo implantado, o de atuação direta através do programa Mulheres de Talento.
Contudo, outros programas como: Bolsas, Educativo, Apoio Institucional, Assistência a
Saúde e Distribuição de Livros, não foram descontinuados, esses estão sendo
gradualmente reduzidos ou dirigidos aos esforços do programa próprio.
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5.1 MULHERES DE TALENTO
Implantação
O Projeto “Mulheres de Talento” foi
elaborado em abril de 2006, após o estudo
das carências existentes nas regiões de
altíssima vulnerabilidade do município de
São Paulo, sendo escolhida a Vila
Brasilândia, por ter o maior índice de
jovens grávidas, com idade abaixo de
dezessete anos.
No mês de julho do mesmo ano, iniciou-se
a procura do imóvel, nesta região, para
sediar o trabalho. Paralelamente em agosto,
começou o processo seletivo para a
contratação do técnico da área social para
coordenar o projeto e preparar o campo para implantação do mesmo.
O imóvel foi encontrado em outubro e os trabalhos de reforma se estenderam por quase 1
ano para adaptá-lo ao desejado.
No Janeiro de 2007, foram iniciados contatos, entre os quais com a subprefeitura Freguesia
do Ó/Brasilândia, através da SAS, que prontamente atendeu e convidou a participar de
encontros com entidades locais. A proposta do programa Mulheres de Talento foi muito bem
recebida, pois supriria uma importante necessidade local e por não existir na região,
trabalho com essa envergadura.
O trabalho de divulgação do projeto “Mulheres de Talento” seguiu com a construção de
parcerias, a conexão da Fundação Stickel na rede social da região e contatos com
faculdades com objetivo de realizar levantamento da vocação econômica do bairro.
A inserção na rede social se deu através de visitas a entidades, postos de saúde e escolas
além da participação em fóruns de saúde, o que viabilizou parcerias importantes para o
encaminhamento das usuárias, inclusive a cessão de sala na Casa das Mulheres,
organização ligada a Prefeitura Municipal de São Paulo, para se iniciar a inscrição das
interessadas e posteriormente realizar as primeiras reuniões sócio educativas.
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Outros fato relevantes, ocorridos em função dos contatos foi a participação no curso “Como
trabalhar com adolescentes e jovens para prevenção de gravidez e o saber fazer escolhas”
ministrado pela Break Down de Chicago, em parceria com a Medical Institute , realizado no
CERVI – Centro de Reestruturação pela Vida e a participação na Conferência Regional de
Assistência Social Norte II que teve por objetivo a discussão de estratégias e metas para
implantação do SUAS nos próximos 8 anos, com a identificação de avanços, dificuldades e
os desafios a serem enfrentados.

Inauguração
A inauguração da sede do projeto
aconteceu em agosto com 48 mulheres
inscritas e divididas em 2 grupos, dando
continuidade às reuniões sócio
educativas, com a utilização de técnicas
que facilitassem o conhecimento do
perfil, situação da auto-estima e
necessidades desse público e em função
desse levantamento, se pudesse
formatar atividades para serem desenvolvidas sob medida.
Novas adesões ocorreram ao longo do processo, fechando o ano em 68 inscritas. Dessas,
14 como participantes desde o início; 9 participando somente nas oficinas por entrarem
posteriormente, 20 somente nas oficinas sobre mercado de trabalho, 12 que quase não
compareceram e 13 que desistiram.

Atividades
As participantes estão sendo trabalhadas através de:
- Grupo Sócio Educativo: que se inicia com técnicas de aquecimento visando a integração,
aproximação e sensibilização para a atividade planejada. Em seguida se realiza dinâmica
de grupo relativa ao assunto a ser discutido, com objetivo de promover reflexão ampliada
sobre si em cada uma e inserindo-as em seu contexto de vida.
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- Atendimento Individual: quando se oferece suporte psicológico e emocional para as
dificuldades vividas por cada participante, inclusive nas situações conflituosas de sua
realidade. Para formação de grupos terapêuticos, as participantes passam por entrevistas
individuais que além da triagem e melhor organização dos trabalhos, já visam abordar
aspectos psicológicos relevantes como autoconfiança e equilíbrio emocional.
- Oficinas: em setembro, novas atividades estruturadas foram introduzidas no programa
com o objetivo de geração de renda e capacitação para mercado formal de trabalho, as
oficinas realizadas foram:
a) Bijuteria: para desenvolvimento de
criatividade com a utilização de
material de baixo custo e de fácil
comercialização;
b) Artesanato: com uso de materiais
recicláveis, facultando a discussão
sobre o meio ambiente;
c) Artes Plásticas: propiciou contato
com o universo das artes, dando
vazão ao binômio criatividade produção;
d) Habilidades Básicas: objetivando melhorar a percepção do “self”, do entorno, da vida,
dos relacionamentos e do futuro, foram preparatórios ao tema “entrada no mercado de
trabalho”, com discussões sobre produção, função social do trabalho, concorrência, postura,
autoconhecimento, senso crítico, argumentação, comunicação e projeção para o futuro;
e) Teatro: através do planejamento da festa de encerramento das atividades do ano,
desenvolveu-se encenação de peça de teatro idealizada pelas participantes, trabalho este
que valorizou a criatividade, facilitou a comunicação, a interação entre elas e a desinibição e
colaborou para o autoconhecimento.
- Cursos Profissionalizantes: visando a qualificação profissional e capacitação das jovens,
em áreas de seu interesse, numa perspectiva de atuação em rede, iniciou-se levantamento
de cursos e entidades que possam oferecer formação profissional , assim como
encaminhamento das mesmas, para cursos como: de bijuteria oferecido pelo Espaço
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Criança Esperança, de auto maquiagem oferecido pela Escola Embelleze (participação de
11 mulheres) e básico de informática (inscrição de 7 mulheres) que será ministrado pela
Associação Bandeirantes em janeiro de 2008.
- Atividades Livres: complementando o atendimento, foram realizadas outras atividades
interessantes, como:
a) Teatro de fantoches - confecção de
personagem pelas participantes para que
pudessem presentear seus filhos no dia das
crianças,
b) Dia da Criança - comemoração com a
presença maciça das usuárias, seus filhos e
alguns familiares, total de 75 pessoas. Os
participantes foram envolvidos em atividades
lúdicas e, música, comida e bebida e ao final
cada criança recebeu um saquinho surpresa, contendo doces.
c) Passeio cultural – ida à Pinacoteca de São Paulo para visitar a exposição dos artistas
plásticos Sérgio Fingermann e Kurt Schwitters e ida ao SESC Pompéia onde ocorria a
apresentação de 177 trabalhos de 70 artistas, visando complementação da oficina de arte.
d) Festa de Natal - encerramento dos trabalhos do ano, com a participação de funcionários,
usuárias e seus familiares e colaboradores. Neste evento foram expostos os trabalhos
artísticos resultado das oficinas de arte e de artesanato, houve a apresentação de peça
teatral criada pelas participantes do projeto, presença de Papai Noel com a distribuição de
presentes, show de palhaços por voluntários do entorno, além de comidas e bebidas.
Avaliação
O programa “Mulheres de Talento” está sendo implantado com sucesso. Nesse primeiro
momento possibilitou que a Fundação Stickel se tornasse conhecida e seu trabalho
reconhecido, fazendo parte da rede social da comunidade Freguesia do Ó/ Brasilândia.
A execução do trabalho foi sendo desenhada a partir dos encontros realizados com as
mulheres. Elas chegaram, inicialmente, de forma imatura, sem limites, com baixa autoestima, desorientadas e não encontrando o espaço entre o ser mãe, o ser filha e o ser
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jovem. Chegaram afoitas para ver suas expectativas serem alcançadas, mas sem clareza
de quais eram elas.
A atuação técnica se deu através do acolhimento e da aceitação de cada uma em sua
individualidade. A partir daí, foram utilizadas abordagens que estabeleceram criação de
vínculos e de conhecimento mútuo propiciando um olhar voltado para si e para o outro,
formas de promover a ocupação de novos espaços e o conhecimento e estabelecimento
de limites e de respeito às regras.
Como resultado do trabalho desenvolvido até o momento, tem-se a criação de normas e
regras sugeridas pelas participantes, no processo individual de crescimento e maturação
delas, houve avanço no desenvolvimento pessoal com a melhoria da auto-estima, maior
envolvimento afetivo e respeitoso na relação mãe - filho e início de processo de inserção na
sociedade, o que torna possível a apropriação de papel como ser atuante.
A introdução de oficinas e cursos profissionalizantes teve peso importante, na
complementação para alcance dos objetivos propostos pelo projeto, inclusive nas funções
integrativa, educativa e de crescimento pessoal de cada participante.

Núcleo I
Mulheres de Talento
Vila Brasilândia
Rua Cândida Franco de
Barros 79
São Paulo

41

5.2 OUTROS PROGRAMAS

Além do programa Mulheres de Talento, outras atividades na área social foram realizadas
através dos seguintes programas:

5.2.1 Bolsas
Esse programa prevê a subvenção e manutenção de estudantes carentes em cursos
superiores, pelo pagamento de mensalidades e em casos excepcionais, também para
custear despesas de transporte e alimentação. A concessão dessas bolsas está
condicionada a critérios de necessidade, disciplina, mérito e aproveitamento, incluindo
comprovação de freqüência e aprovação nos cursos.

Foram custeadas doze bolsas nesse ano de 2007
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5.2.2 Educativo
O Programa Educativo visa minimizar obstáculos, como a distância, a classe social e a
deficiência, que excluem pessoas do contato com arte e a cultura. Ao visitar uma exposição
o deficiente visual pode "enxergar" e a criança carente pode descobrir o quanto já tem. Uma
exposição de arte pode abrir a porta que muda o rumo de vida de alguém.
Cada público pode ver a arte contemporânea de uma maneira. Nesse processo, as pessoas
são encorajadas a ver da sua própria maneira, pois, não há modo certo ou errado. A arte
expande a consciência. A arte funciona como uma janela que pode levar as pessoas às
mais incríveis viagens.
A metodologia básica desse programa consiste em visitas a espaços de arte e cultura e
desenvolvimento de reuniões dialogadas sobre arte e oficinas de ludicidade. O material é
desenvolvido especificamente para cada público por educadores, que incentivando a
participação de todos, coordenam os trabalhos nos encontros.
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Foram realizadas em 2007 as seguintes atividades nesse programa
Atividade

Local

Data

Público

Instituto Alana

17/07

Vila Brasilândia

Set. à Nov.

20

Projeto Contos e Rimas para
Meninos e Meninas
Projeto de suporte cultural aos
agentes do Prog. Ação Família
Projeto Contos e Rimas para
Meninos e Meninas
Projeto Contos e Rimas para
Meninos e Meninas
Projeto Contos e Rimas para
Meninos e Meninas

Aquarela Encantada

09/10

35

Espaço Madalena
Vila Brasilândia (crianças do Proj.
Ação Família) - Jd. Elisa Maria

15/10

50

10/10

120

Projeto Contos e Rimas para
Meninos e Meninas

Vila Brasilândia (crianças do Proj.
Ação Família) - Jd. Guarani

30/10

100

Total de público atendido

200

525
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5.2.3 Distribuição de livros
A Fundação Stickel, em consonância aos seus objetivos institucionais, disponibiliza
gratuitamente a instituições de ensino e pesquisa, bibliotecas, museus e congêneres, livros
editados pela própria Fundação ou doados por terceiros para esse fim. A parte interessada
deve mandar e-mail à Fundação Stickel informando: nome da Instituição, razão social,
CNPJ, endereço completo, telefone, nome do responsável, livros de interesse e utilização
do(s) livro(s) solicitado(s), assim como, retirar as referidas publicações em endereço a ser
informado.
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Foram disponibilizados os seguintes títulos para esse programa de distribuição:

Titulo

Autor (ou texto)

Tipo

Editora

Ano

Allegro

Fernando Portela

livro - arte 3º. Nome

2003

Aqui tem coisa

Fernando Stickel

livro - arte DBA

1999

Cadernos de Viagem

Rubens Matuck

livro - arte 3º. Nome

2003

Como anda a cor, Cassio Michalany

T. Mesquita

catálogo

Fd. Stickel

2005

Contos e rimas para meninos e meninas

R. Cajado, L. Nasser livro/ CD

Fd. Stickel

2006

Contos e rimas- Sugestões de atividades.. A Ezabella, A Borges apostila

Fd. Stickel

2006

Entrevista Boi por Gabriel Borba

Fd. Stickel

2006

Gabriel Borba

brochura

Jarí – Uma aproximação sensivel

Claudio Mubarac e
Evandro C. Jardim
Cristina Mira

livro

O Caminho das Aguas

Valdir Cruz

livro - arte Cosac Naify 2007

O Espírito dos Lugares

Eduardo Muylaert

livro - arte 3º. Nome

2003

Paisagem Cultural Brasileira, C. Oeste

Alcino Izzo Júnior

livro - arte 3º. Nome

2001

Presença - Juan Esteves

O. T. de Araujo

livro - foto 3º. Nome

2006

Gravadores Contemporâneos Brasileiros

catalogo

Gravura
2007
Brasileira
Cristina Mira 2005

Rouxinol 51, um olhar sobre a Esc. Brasil: Claudia V. de Mattos catálogo

Fd. Stickel

2006

Saga - Luise Weiss

Fd. Stickel

2006

Claudia V. de Mattos catálogo

Simbolismo e profecia na fund. de S Paulo Luis A. B. Kehl

livro - arte 3º. Nome

2005

Sobre a Escola Brasil:

R S, H Carvalhosa

brochura

Fd. Stickel

2006

Som, Cor e Forma

Telma Hartmann

catalogo

Fd. Stickel

2007

Um porto para Elisabeth Bishop

Marta Goés

livro - arte 3º. Nome

2001

Uma viagem aventurosa

Julia Scarano

livro infant Brasiliense

2007

Vila Olímpia

Fernando Stickel

livro - foto 3º. Nome

2006

W. D. Lee, salmão na corrente taciturna

Cacilda T. da Costa

livro - arte Al. / Edusp

2005
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A distribuição dessas publicações ocorreu preferencialmente a entidades sociais e
beneficentes, escolas públicas, bibliotecas e museus e chegou a um volume superior a
3.200 exemplares.
Abaixo se apresenta o resumo desse programa em 2007 por destinação e obra:

Livro

Escola

Entid.
Social

Allegro
Aqui tem coisa
Cadernos de Viagem
Como anda a cor...
Contos e rimas p/ men ...
Contos... Sugestões ativ.
Gravad. Contemp. Brasil
Jarí, uma aproximação...
O Caminho das Aguas
Entrevista Boi – G Borba
O Espírito dos Lugares
Paisagem Cultural Brasil.
Presença - Juan Esteves
Rouxinol 51- Um Olhar...
Saga - Luise Weiss
Simbolismo e Profecia...
Sobre a Escola Brasil:
Som, Cor e Forma
Um porto p/ Elis. Bishop
Uma viagem aventurosa
Vila Olímpia
W. D. Lee, Um Salmão...
Total

4
29
29
29
29
25

3
47
47
47
47
42

Prof/
Expos/
Governo Bibliot Museu
Total
aluno
Evento
5
43
23
28
23
17

2
2
2
5

1
48
48
48
48
15

43
150

31

29
29
29
29
29
29
29
15
29
29
29
29
479

47
47
47
47
47
47
47

145
10
23
22
176
23
25
22
28

2
2
2
2
2
2
2

48
48
48
47
48
48
48

2
160

100
47
47
47
47
750

22
23
22
25
705

2
2
2
2
33

48
48
47
48
764

73

278

250

13
167
149
154
192
104
150
31
145
10
149
148
304
308
151
148
154
115
148
222
147
151
3259
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5.2.4 Apoio Institucional

No inicio de suas atividades, a relação da Fundação com outras entidades sociais se dava
pelo simples doação ou repasse de valores financeiros. Atualmente, com o programa de
Apoio Institucional, além da cessão assistida de recursos financeiros são disponibilizados às
instituições apoiadas: acompanhamento técnico e administrativo, monitoramento e
avaliação das ações e apoio em processos decisórios nas áreas e projetos específicos para
onde os recursos financeiros são direcionados.
Esses apoios tendem a se reduzir, em virtude da mudança de enfoque de atuação na área
social ocorrida a partir de 2006, quando a prioridade passou o fortalecimento do programa
próprio da Fundação, o “Mulheres de Talento”.
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As principais entidades apoiadas nesse ano de 2007 foram:
Instituições

Público Alvo

Minha Casa, Minha
Rua
adultos em situação
de rua

O Semeador

Sociedade Beneficente
Alemã

adolescentes e crianças
da comunidade local em

terceira idade

situação de risco social

capacitação e resgate

ações sócio-educativas,

sócio-educativo de

capacitação em cursos

adultos em situação

técnicos, desenvolvimento

de rua

artístico e cultural

custeio de ações de

custeio e manutenção da

capacitação e em

instituição e gestão de

programas sócio-

serviços de infra-estrutura

educativos

onde funciona

implementação de

melhoria continuada nas

melhoria continuada nas

cursos de formação e

condições de conforto e

condições de conforto e

sócio-educativos

qualidade no atendimento

qualidade no atendimento

Local projeto

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Período apoio

6 meses

12 meses

continuado

Ações
Desenvolvidas
e Apoiadas

Objetivo da
ação junto a
Instituição

Resultado
Obtido

assistência social e
moradia aos idosos e
voluntariado

custeio e manutenção da
entidade com contribuição
mensal financeira

Outras entidades que foram apoiadas nesse exercício: Carpe Diem, Assoc. Santa Terezinha,
Grupo Terra, Centro Ecumênico de Ação e Reflexão (CEAR), Assoc. Criança e
Adolescente com Tumor Cerebral (Tucca) e Fundação Oftalmologia Dr. Rubem Cunha.

5.2.5 Assistência à Saúde
Esse programa prevê o apoio emergencial e tratamento médico e dentário de pessoas
carentes em São Paulo. No ano de 2007 foram mantidas ações esporádicas e pouco
representativas. Assim como, nos demais programas da área social, esse esforço deve no
futuro ser dirigido ao “Mulheres de Talento”.
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6 EQUIPE
Diretoria Executiva
Diretoria: Sylvia Diederichsen Stickel
Diretoria: Ana Maria Diederichsen Stickel
Presidência: Fernando Diederichsen Stickel
Secretaria da Presidência: Miriam Miranda Costa
Atividades Administrativas
Superintendência: João Francisco de Oliveira Lobato
Apoio Administrativo- Financeiro: Marilane Siffoni
Suporte Informática: Paulo Ricardo Ezabella Zampieri
Serviços Gerais: Angelita Alves dos Santos
Motorista: Ananias de Souza
Atividades Sócio-Culturais
Superintendência: Agnes Ezabella
Apoio a Projetos: Tatiana Aparecida Ciampi
Projeto Escola Brasil:
Pesquisador: André Luiz Tavares Pereira
Estagiário: Arthur da Silva Farias
Programa Mulheres de Talento
Coordenação: Zenia Derneika Lisi
Psicologia: Fátima Regina Gomes
Serviços Gerais: Glaucia dos Santos
Manutenção: Marcos Antonio Ribeiro da Silva
Oficinas: terceirizados diversos
Consultoria Técnica: Marilena Flores Martins
Consultoria de Arquitetura: Sandra Pierzchalski
Projeto Coleção Martha e Erico Stickel
Consultoria Biblioteca: Alice Fontes
Consultoria Acervo: Francis M. Lee
Consultoria Fotografia: Rosely Nakagawa
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Serviços Especializados e de Apoio
Identidade Visual e Design Gráfico: Iris Di Ciommo
Portal e Informática: K M Turon
Assessoria de Imprensa: Adriana Monteiro (Ofício das Letras)
Educativo: equipe de Contos e Rimas
Fotografia: Silvia Russo
Tatiana Nolla
Vídeo: Antonio Stickel
Contabilidade: Quality Contabilidade
Auditoria: JDM Associados
Jurídico: José Lourenço & Advogados
Simonetti Cohn e Germanos - Advogados
Propriedade Intelectual: Gusmão & Labrunie advogados

Conselho Curador
Ana Maria Diederichsen Stickel
Fernando Diederichsen Stickel
Roberto Diederichsen Stickel
Sylvia Diederichsen Stickel

Conselheira Honorária
Martha Diederichsen Stickel
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Parcerias
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7 DISPÊNDIO ANUAL
descrição
I. IMOBILIZAÇÕES

valor (R$)
14.500

partic. %
0,57%

II. DESPESAS E GASTOS GERAIS
1. DESP. ADMINISTRATIVAS
PESSOAL
OCUPAÇÃO
VEÍCULOS
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS
MATERIAIS E OUTRAS DESP. ADM.

930.000
547.500
220.000
63.500
56.000
170.000
38.000

36,62%
21,56%
8,66%
2,50%
2,21%
6,69%
1,50%

2. DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
GESTÃO DOS FUNDOS
CPMF
OUTROS TRIBUTOS

120.500
94.000
22.500
4.000

4,75%
3,70%
0,89%
0,16%

3. GASTOS C/ IMÓVEIS - PATRIMÔNIO FUND.
IPTU
MANUTENÇÃO
JURÍDICO

153.000
13.000
20.000
120.000

6,02%
0,51%
0,79%
4,73%

4. GASTOS C/ RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
MARKETING
COMUNICAÇÃO
DESENV. PARCERIAS E CAPT. RECURSOS

109.000
45.000
33.000
31.000

4,29%
1,77%
1,30%
1,22%

1.595.000

62,81%

III.1. ESTRUTURA ATIVID. SOCIO-CULTURAIS
PESSOAL
SERVIÇOS PROF CONTRATADOS

340.000
145.000
195.000

13,39%
5,71%
7,68%

III.2. ATIVIDADES SOCIAIS
1. PROGRAMAS SOCIAIS
1.1. BOLSAS
1.2. EDUCATIVO
1.3. DISTRIBUIÇÃO LIVROS
1.4. APOIO INSTITUCIONAL
ASSOC. MINHA RUA MINHA CASA
O SEMEADOR
SOCIEDADE BENEFICENTE ALEMÃ
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS FUNDAÇÕES
OUTROS APOIOS
1.5. ASSISTÊNCIA SAÚDE

709.000
369.000
84.000
20.000
20.000
237.000
20.500
144.000
65.000
2.500
5.000
8.000

27,92%
14,53%
3,31%
0,79%
0,79%
9,33%
0,81%
5,67%
2,56%
0,10%
0,20%
0,32%

III. ATIVIDADES FUNDACIONAIS
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2. MULHERES DE TALENTO
INSTALAÇÕES E REFORMA
PESSOAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
OUTROS GASTOS

340.000
100.000
120.000
80.000
40.000

13,39%
3,94%
4,73%
3,15%
1,58%

III.3. ATIVIDADES CULTURAIS

546.000

21,50%

1. EXPOSIÇÕES
GASTOS C/ EXPOSIÇÕES 2006
JUAN ESTEVES
ROUXINOL 51
GRAVURA BRASILEIRA
SOM, COR E FORMA

119.500
45.000
12.000
20.000
41.000
1.500

4,71%
1,77%
0,47%
0,79%
1,61%
0,06%

2. PUBLICAÇÕES
CAMINHO DAS ÁGUAS
VIAGEM AVENTUROSA
ALGUM SERTÃO
OUTRAS PUBLICAÇÕES

98.000
65.500
5.500
21.000
6.000

3,86%
2,58%
0,22%
0,83%
0,24%

3. EVENTOS
DIA DE FAZER A DIFERENÇA
CARPE DIEM
SHOW DE TALENTOS
VENDO O MUNDO COM OUTROS OLHOS
OUTROS EVENTOS

37.500
6.000
10.000
5.000
1.500
15.000

1,48%
0,24%
0,39%
0,20%
0,06%
0,59%

4. ACERVO ARTÍSTICO
AQUISIÇÕES
DOAÇÕES

8.000
8.000
15.000

0,32%
0,32%
0,59%

5. RESGATE E MEMÓRIA FUND. STICKEL
COLEÇÃO MARTHA E ERICO STICKEL

190.000
190.000

7,48%
7,48%

6. PESQUISA
ESCOLA BRASIL
INFRA-ESTRUTURA INFORMÁTICA

93.000
68.000
25.000

3,66%
2,68%
0,98%

2.539.500

100,00%

TOTAL (I + II + III)
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SÍNTESE DOS DISPÊNDIOS

1. IMOBILIZAÇÕES

2. DESPESAS E GASTOS GERAIS
DESP. ADMINISTRATIVAS
DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
GASTOS C/ IMÓVEIS - PATRIMÔNIO FUNDACIONAL
GASTOS C/ RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3. ATIVIDADES FUNDACIONAIS
3.1 ESTRUTURA ATIV. SÓCIO-CULTURAIS

3.2. ATIVIDADES SOCIAIS
MULHERES DE TALENTO
PROGRAMAS SOCIAIS

3.3. ATIVIDADES CULTURAIS
EXPOSIÇÕES
PUBLICAÇÕES
EVENTOS
ACERVO ARTÍSTICO
RESGATE E MEMÓRIA FUNDAÇÃO STICKEL
PESQUISA

TOTAL

14.500

0,57%

930.000

36,62%

547.500

21,56%

120.500

4,75%

153.000

6,02%

109.000

4,29%

1.595.000

62,81%

340.000

13,39%

709.000

27,92%

340.000

13,39%

369.000

14,53%

546.000

21,50%

119.500

4,71%

98.000

3,86%

37.500

1,48%

8.000

0,32%

190.000

7,48%

93.000

3,66%

2.539.500

100,00%
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