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1 MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2008 foi marcado pelo inicio da crise financeira que atingiu o país e sobremodo o
mundo financeiro. A Fundação procedeu a sucessivos ajustes em sua carteira de
aplicações e minimizou as perdas relativas a esse viés, nossas atividades não foram
afetadas e atuamos de acordo com o previsto em orçamento, o ajuste técnico se necessário,
será realizado no exercício de 2009.
Dando prosseguimento ao aprofundamento da atuação na área social, iniciamos nesse ano
de 2008 em parceria com a Prefeitura Municipal o programa Ação Família, cujo ambicioso
objetivo é o atendimento de 1.200 famílias em situação de alta vulnerabilidade social.
Além do início desse programa social, outras atividades foram continuadas em 2008, entre
as quais:
-

A consolidação do programa Mulheres de Talento

-

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

na área cultural e artística.
-

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

estratégico com participação de conselheiros, diretoria executiva e colaboradores.
-

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

Escola Brasil: e a arte contemporânea paulista e
-

A continuidade de programas sócio-culturais complementares, como: apoio

institucional, bolsas, educativo e distribuição gratuita de livros.

Pela primeira vez desde o inicio de nossas atividades utilizamos além de recursos próprios,
recursos públicos para levar a cabo Programa Ação Família: viver em comunidade.

O detalhamento das atividades ocorridas em 2008 será apresentado a seguir

Fernando Stickel
Presidente
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2 SÍNTESE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Análise Externa

Cenários
Provável: globalização atual, crise administrada de energia, inflação
permanece preocupante, classes pobres permanecem pobres e
necessitadas, 3º setor cresce, Governo interfere tributaria e juridicamente
no 3º setor, responsabilidade social da empresa é uma realidade, avanços
tecnológicos beneficiam grande parte da população mundial, avanços
tecnológicos favorecem eficiência das organizações, profundas alterações
no estilo de vida e valores das pessoas e organizações
Otimista: globalização positiva, saída pelo bio-combustível, inflação cai, as
classes pobres ficam menos pobres e necessitadas, 3º setor cresce muito,
Governo não interfere tributaria e juridicamente no 3º setor,
responsabilidade social da empresa está consolidada, avanços
tecnológicos beneficiam a população mundial, avanços tecnológicos
propiciam a eficiência das organizações, profundas alterações positivas no
estilo de vida e valores das pessoas e organizações
Pessimista: globalização negativa, crise global de energia, Inflação sobe,
as classes pobres ficam mais pobres e necessitadas, 3º setor não cresce,
Governo interfere muito tributaria e juridicamente no 3º setor,
responsabilidade social da empresa está distante, avanços tecnológicos
beneficiam pequena parte da população mundial, avanços tecnológicos
não favorecem eficiência das organizações, profundas alterações
negativas no estilo de vida e valores das pessoas e organizações

Hipóteses de Base
– O crescimento da economia permanecerá estável em níveis
próximo a 4 %
– O potencial doador continuará crescendo na esteira de politicas de
responsabilidade social e marketing social das empresas
– O potencial de trabalho voluntario e as doacoes individuais
crescerá na medida da divulgacao de bons trabalhos realizados e
resultados efetivos no 3º setor
– O mercado de trabalho no 3º setor acompanhará itens acima
– Os custos e a receitas (remuneracao do capital) de instituicoes
como Fundacao Stickel tendem a se manter equilibrados nos
proximos anos
– Haverá forte desregulamentação por parte do governo no que se
refere ao marco do 3º Setor
– Os valores culturais e humanisticos precisam ser fortalecidos pelas
lideranças e formadores de opiniao, assim como pelo sistemas de
comunicacao e ensino

4

Análise Interna

Atividades Atuais
• Área Social – Mulheres de Talento, bolsas, educativo,
Meninos de Talento, apoio institucional, Ação Família
• Área Cultural – exposições, publicações, Escola Brasil:,
eventos, distribuição de livros, Coleção Stickel, acervo,
vídeos, licenciamentos e comercialização de produtos
• Relações Institucionais – parcerias, assessoria de
imprensa, site, voluntariado, comunicação, captação de
recursos
• Sistemas – sharepoint, NET, site, BD, ERP(financeiro),
Escola Brasil:
• Administrativo-Financeiro – credenciamentos, SICAP,
contabilidade, auditoria, processos judiciais, compras,
almoxarifado, recursos humanos

Projetos planejados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantação sistema de qualidade
Central de voluntariado
Implantação de Sistema de avaliação – indicadores
Nova sede
Captação de Recursos
Espaço de exposição
Plano de Marketing – plano de divulgação
Comercialização de produtos e licenciamentos
Reformulação de site
Nova Identidade Institucional
Alteração Estatutária
Ampliação de Conselhos e Novos Membros Efetivos
Desenvolvimento de Parcerias
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SWOT Analysis

Matriz SWOT
AMBIENTE INTERNO
Pontos Fortes
• liquidez
• gestão autônoma
• imagem junto poder público
• instalações e equipamentos
• agilidade
• projeto social – rel. clientes
Oportunidades
• responsabilidade social da empresa
• mudanca marco legal 3º setor
• geracao emprego 3º setor
• grande demanda de serviços sociais
• visibilidade do 3º setor
• avanços tecnológicos
• crise financeira

Pontos Fracos
• captação de recursos/ projetos
• parcerias/ voluntariado
• avaliação
• comunicação/ informação
• relações c/ stakeholders
• espaço expositivo
• participação conselho
Ameaças
• baixa credibilidade 3º setor
• ausência de marco legal
• redução de recursos para o 3º setor
• crise financeira
• crise de energia/ questão ambiental
• violência

AMBIENTE EXTERNO

Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos
áreas de incidência
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Atividade Fim - Cultural
Atividade Fim - Social
Novos Projetos
Área Operacional - Captação de Recursos
Área Operacional - Financeiro/ Administrativo
Área Operacional - Tecnologia de Informação
Área Operacional - RH
Projeto Existente - Mulheres de Talento
Projeto Existente - Ação Família
Projeto Existente - Pacote Cultural (mix)
Novos Projetos – Novos Talentos
Novos Projetos – Nova sede – local p/ exposições
Ambiente Interno - Fraquezas - Captação de recursos - Nova imagem institucional
Ambiente Interno - Fraquezas - Captação de recursos - Divulgação de imagem
institucional
Ambiente Interno - Fraquezas – Projetos - Estruturação de programas e projetos
Ambiente Interno - Fraquezas - Participação do Conselho - Novos membros dos
conselhos
Ambiente Interno - Fraquezas - Relações c/ stakeholders - Definição das ações de
marketing c/ grupo stakeholders
Ambiente Interno - Fraquezas - Comunicação Interna - Programa de integração
Ambiente Interno - Fraquezas - Informação - Relatórios gerenciais
Ambiente Interno - Fraquezas - Informação – Avaliação

Objetivos Estrategicos
sistematizacao
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS
Dinamizar ações no Projeto “Mulheres de Talento”

1.Dinamizar as atividades relativas à
finalidade social

Iniciar ações no Projeto “Ação Família”
Manter programas atuais

2. Dinamizar as atividades relativas à
finalidade Cultural
3. Desenvolver novos projetos

Implementar Pacote Cultural
Desenvolver Projeto “Novos Talentos”
Desenvolver o Projeto “Nova sede”
Iniciar processo de estruturação da área

4. Desenvolver a área de Captação de
Recursos

Estruturar de programas e projetos existentes
Melhorar atuação junto aos stakeholders
Melhorar a participação dos Conselhos

5. Integrar atividades de Rec. Humanos
6. Desenvolver Marketing Institucional

Implementar programa de integração e desenvolvimento interno
Desenvolver nova imagem institucional
Divulgar a nova imagem institucional
Implementar sistema de informações gerenciais

7. Melhorar sistema de informação,
monitoramento e avaliação

Implantar sistema de avaliação de resultados
Melhorar desempenho na área de Tecnologia Informação
Otimizar atividades de gestão e controle na área Financ.-Adm.

Síntese Estratégica
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS

Dinamizar ações
no Projeto
“Mulheres de
Talento”
Prazo
12 meses

1. Dinamizar
as atividades
relativas à
finalidade
social

Iniciar ações no
Projeto “Ação
Família”
Prazo
12 meses

Manter
programas atuais
Prazo
12 meses

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

2. Dinamizar
as atividades
relativas à
finalidade
Cultural

METAS

AÇÕES

•mulheres: 140 atendidas, 40
permanentes,
encaminhamento 100%,
finalização 10%, novos 60%,
acompanhamento saída 80%,
•crianças: atendidas 100,
permanentes 30

•Avaliação de resultados obtidos
•Plano de funcionamento
•Desenv. RHs p/ atendimento
•Estruturação projeto
•Acompanhamento e avaliação
•Projeto p/ captação de recursos
•Levantam. oportunidades: trabalho,
parcerias, cursos, na rede social etc.
•Efetivar parcerias locais
•Tentar custeio pela Prefeitura
•Estudo ampliação p/ casa ao lado - projeto
•Estudo s/ geo-referenciamento

•indicadores Prefeitura - no
projeto
•60% atendimento efetivo
dos 1200
•gastos 70% rec. destinado
•adicional 10% recursos.
Prefeitura

•Cursos preparatórios
•Sistema de prestação de contas
•Estabel. parcerias: cursos, oficinas
•Local de apoio na região de trabalho
•Plano de funcionamento
•Acompanhamento e avaliação
•Estudo s/ geo-referenciamento

•Educativo 6 visitas
•Rimas 60 oficinas
•apoio inst. - continua SBA
•bolsas novas Mul. Talento
•Distrib. de livros até o final
•dia fazer diferença 1 evento

•Definir método e pessoa - Educativo
•Envolver artistas parceiros –Educativo
•Reunião escolas da região – programas
•Projeto Cap. Rec. - Educativo
•Metodologia novas bolsas – M Tal.
•Acompanhamento e avaliação programas
•Contato família Nolla – SBA

ESTRATÉGIA

Implementar Pacote
Cultural
Prazo
12 meses

METAS

AÇÕES

•exposições 4 e
itinerancia 2
•livros 4
•eventos 2
•captação para livro
Escola Brasil Lei
Rouanet
•Escola Brasil – NET

•Execução Exposição Cássia
•Execução Exposição Juan
•Planejamento 2 novas exposições
•Execução 2 novas exposições
•Execução itinerancia Juan
•Planejamento itinerancia Rouxinol
•Contato José Carlos Figueiredo Ferraz –
Rib. Preto – Itinerancia Rouxinol
•Execução Livro Boi
•Reunião de coordenação – Livro Boi
•Planejamento 2 novos livros
•Execução 2 novos livros Publicação
•Planejamento de Manual de sobrevivência
p/ Jovens Artistas Brasileiros
•Execução de Manual de sobrevivência p/
Jovens Artistas Brasileiros
•Planejamento 2 novos eventos
•Execução 2 novos eventos
•Preparação de material de captação p/ 3
projetos (incluindo Escola Brasil)
•Visitas de captação – Fernando
•Lista completa e detalhada dos alunos
•Apresentação protótipo– Escola Brasil
NET
•Site no ar – Escola Brasil NET
•Divulgação site – Escola Brasil NET
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS

METAS

AÇÕES

•planejamento

•Elaboração do projeto
•Projeto de captação de
recursos
•escolha curador – Olívio
Tavares de Araújo
•Publicação Manual de
Sobrevivência p/ Jovens
Artistas

•planejamento

•Visita e levantamento de
dados – Sandra
•Elaboração do projeto
•Projeto de captação de
recursos
•Avaliação imóvel Rua H.
Martins

•hibernação

•Avisar stakeholders já
envolvidos
•envolver stakeholders em
outros projetos da Fundação

Desenvolver Projeto
“Novos Talentos”
Prazo
12 meses

3. Desenvolver
novos projetos
Desenvolver Projeto
“Nova sede”
Prazo
12 meses

Suspender
Projeto “Meninos de
Talento”
Prazo
indeterminado

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS
Iniciar processo de
estruturação da área
Prazo
12 meses
Estruturar de
programas e projetos
existentes

4. Desenvolver
a área de
Captação de
Recursos

Prazo
12 meses
Melhorar atuação
junto aos stakeholders
Prazo
12 meses
Melhorar a
participação dos
Conselhos
Prazo
12 meses

METAS

AÇÕES

•captação igual orçamento
FB ($ e parcerias)
•stakeholders prioritários –
congêneres e grandes
empresas

•Pesquisa de especialista da área
•estruturação da área
•Definição responsável interno
•Definição estratégias de captação
•Definição metas

•estruturação: Mulh. de
Talento e Ação Família
•formatação dos novos
projetos: nova sede e Novos
Talentos

•Levantamento de dados e
informações
•Organização das informações
•Montagem portfolio de projetos:
Mulheres de Talento, Educativo,
Nova Sede, Jovens Talentos,
Exposições, Livros, Rimas

•visitas a congêneres - 18
para efetivar 12
•visitas a grandes empresas 18 para efetivar 12
•convites novos conselheiros
– 18 para efetivar 6

•Pesquisa e levantamento nas áreas
definidas: congêneres, grandes
empresas e novos conselheiros,
família
•Efetivação das visitas

•novos conselheiros – 2
Cons. Curador e 6 Cons.
Consultivo
•uma reunião com novos
conselheiros

•Definição novo formato dos
Conselhos (Estatuto)
•Pesquisa e levantamento dos
convidados
•Efetivação dos convites
•Efetivação da reunião do conselho
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

5. Integrar
atividades na
área de
Recursos
Humanos

ESTRATÉGIA

Implementar
programa de
integração,
motivação,
comunicação,
avaliação e
desenvolvimento
interno

METAS

•2 reuniões gerais
(09/2008 e 03/2009)
•11 Newsletters
•2 encontros (Natal
– inicio 12/08,
Junina – 06/ 2009)

Prazo
12 meses

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS

Desenvolver Nova
imagem
institucional

6. Desenvolver
Marketing
Institucional

Prazo
12 meses

Divulgar a nova
imagem
institucional
Prazo
12 meses

METAS

AÇÕES
•Elaborar modelo newsletter
•Remessa 11/09 – 1º newsletter
•Desenvolver programa para reuniões e
encontros
•Execução reuniões e encontros
•Programa de capacitação
- planejamento
- elaboração programa excelência
- programa 5S – qualidade
- programa consumo sustentável
•Elaboração de Normas de conduta:
- uso informática/ NET,
- sustentabilidade,
- higiene/ medicina/ segurança,
- apresentação pessoal
- imagem institucional
•Elaborar modelo de avaliação de
desempenho e feedback
•Execução de avaliação e feedback

AÇÕES
•Elaborar nova identidade visual
•Elaborar portfolio de projetos
•Elaborar plano de marketing
- ações de divulgação
- eventos

•definição estratégica
de imagem da
Fundação

•realização de 24
visitas
•obtenção de 6
parcerias

Ações Complementares
•Encaminhar material Planej. Estrat p/ Szazi
•Elaborar novo estatuto
•Reunião do Conselho para discutir novo
estatuto

•Nova papelaria
•Novo material de divulgação
•Pesquisa e levantamento de potenciais
parceiros
•Agendamento e execução das visitas
•novo site
•Identificação de oportunidades para
divulgação
•Divulgação - oportunidades
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

7. Melhorar
sistema de
informação,
monitoramento
e avaliação

ESTRATÉGIAS

METAS

AÇÕES

Implementar
sistema de
informações
gerenciais
Prazo
12 meses

•relatórios financeiros
mensais
•relatório mensal
operacional dos projetos
•12 reuniões de trabalho
das áreas operacionais

•Programa de gestão do conhecimento
- o que informar e onde buscar informações
- para quem e quem informará
- como
Diagrama/ fluxo de processos – internos
Conjunto de relatórios e pontos de controle
Sistema - SIG
Calendário das reuniões operacionais

Implantar sistema
de avaliação de
resultados
Prazo
12 meses

•criar indicadores de
resultados para
Mulheres de Talento e
Ação Família

•Registro adequado e continuado dos dados e
informações
•Sistematização de dados dos projetos
•Criação de modelos/ parâmetros de avaliação
•Avaliação previa – teste do modelo
•Implementação do sistema de avaliação

Melhorar
desempenho na
área de Tecnologia
Informação
Prazo
12 meses

•consolidar cadastro
•Relação computador/
pessoa - mantida

Otimizar atividades
de gestão e controle
na área FinanceiroAdm
Prazo
12 meses

•Orçam.: 40% social,
30% cult. e 30% adm.
•3% orçamento para
novos projetos
•superávit de 5%
(Receitas – Despesas)

•Plano de gestão de informação
- cronograma ações de TI
- demandas / projetos
•BD – fotos, documentos, vídeos
•Estudo s/ geo-referenciamento

•Aquisição novo software – ERP (JOTEC)
•Definir gestão da carteira de aplicações
•continuidade processos judiciais
•continuidade credenciamentos
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3 NOVA IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Histórico
A origem da Fundação Stickel está ligada à chegada de Ernesto Diederichsen (1878-1949)
à cidade de Campos do Jordão, SP, no início da década de quarenta.
Ali o industrial do setor têxtil, natural de São Paulo, construiria em 1943, junto com o seu
genro Luiz Dumont Villares, o Hotel Toriba, um dos primeiros grandes hotéis da cidade.
Com sua esposa Maria Elisa (Lili) Arens Diederichsen, iniciou nesta época seu trabalho
assistencial, com a criação, do Grêmio Bernardo Diederichsen (homenagem a um filho
falecido), que assistia famílias carentes em tratamento de tuberculose no bairro de
Abernéssia.

Em 1949, a morte de Ernesto transferiu a responsabilidade pela continuidade das obras de
assistência para sua filha, Martha Diederichsen Stickel, e seu marido, Erico João Siriuba
Stickel, que criaram a Associação Beneficente Martha e Erico Stickel, posteriormente
transformada, em 1954, na Fundação Beneficente Martha e Erico Stickel, cuja atuação
inicial era assistir crianças carentes em tratamento de tuberculose.

Mudanças estruturais a partir de 2004 culminaram em novo direcionamento à Fundação
Stickel, passando a atuar na cidade de São Paulo. Ao seu foco social e assistencial somase desde aí o interesse pela área artística e cultural, propiciando a redefinição de sua
missão.

Nesta nova fase a Fundação Stickel tem se dedicado à sua reestruturação interna e
automação de processos, além de realizar atividades culturais como exposições de artes
plásticas, edição de livros, programa educativo, pesquisa, distribuição de livros, etc.
Em 2007 inaugura-se o Núcleo I - Vila Brasilândia do Programa Mulheres de Talento,
primeiro projeto social próprio, no bairro de Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo.
Em 2008 tornou-se parceira da Prefeitura da Cidade de São Paulo no Programa Ação
Família - viver em comunidade, atuando na Vila Brasilândia.
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Público Alvo
Pessoas em situação de vulnerabilidade social

Valores
Desenvolvimento humano e inclusão social
Importância civilizatória da estética e da arte
Ética e Cidadania
Sustentabilidade
Excelência organizacional

Missão
Promover o desenvolvimento pessoal e geração de trabalho e renda, visando à inclusão
social, através de projetos que integrem ações nas áreas: social e das artes plásticas.

Visão
Tornar-se referência nacional em práticas inclusivas, através de programas de
desenvolvimento social e valorização das artes plásticas brasileiras.

Objetivos Gerais
- Promoção e difusão de estudos, pesquisas e experiências inovadoras nas áreas: social e
das artes plásticas.
- Valorização, capacitação e treinamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social,
visando desenvolvimento pessoal, trabalho e geração de renda.
- Busca da sustentabilidade social, econômica e ambiental.
- Aprimoramento da gestão.
- Fortalecimento da relação com os stakeholders, ampliando a rede de parceiros
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4 ORGANOGRAMA EXECUTIVO

Captação de
Recursos

Rel. Institucionais

Parcerias e Rel.
Institucionais

Asses. de Imprensa

Superintendência
Ativ. Sócio-culturais
Agnes Ezabella

Ativid. Social
Zênia
Equipe
Mulheres Talento
Consultoria Técn.
Marilena
Equipe
Mulh. Tal. (terceir)

Ativ. Cultural
Eventos e
Projetos
Esc. Brasil
Educativo
Lei Rouanet

Almox./ Manut.
Brasilândia
Equipe
Ação Família

Distrib. Livros
Bolsas de
Estudo

Presidência

Apoio ao Conselho

Fernando Stickel
Secretaria
Miriam

Planejamento e
Organização Institucional
Comunicação
Apoio
Roberta
Eventos e
Apoio Instituc.
Voluntariado
Recursos
Humanos
Avaliação de
Projetos

Exp Int/ Recepção
Samantha
Serv. Gerais
Angelita
Almoxarifado/
Depósito
Segurança e
Manut. Predial
Compras
Transportes/
Correios

Motorista
Ananias

Superintendência
Adm. Financeiro
João Lobato

Adm.- Financeiro
Marilane
Arquivos e
guarda docum.
Registros e
Credenciamentos
Jurídico
Contabilidade
Ativo Fixo
Auditoria
Depto. Pessoal

Informática
Sistemas
Sistema e Site
Esc. Brasil
Portal
Equipamentos
Cadastro
Acervo

5 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 realizadas por essa estrutura de gestão
são apresentadas a seguir:

5.1 ADMINISTRAÇÃO
Realização de reuniões da Diretoria e Conselho de caráter administrativo e institucional,
Atualização e Acompanhamento de Processos e Procedimentos Internos,
Organização e Sistematização de dados, informações, documentos e arquivos,
Detalhamento de Plano de Trabalho do Exercício 2008,
Elaboração de Plano de Trabalho para o Exercício de 2009,
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,
Acompanhamento da execução orçamentária do exercício de 2008,
Elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2009,
Elaboração de Relatório de Atividades circunstanciado de 2008,
Implementação de processos e normas eficientes de Gestão Financeira e Contábil,
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 e alvará municipal de funcionamento onde
está localizada a unidade Brasilândia – Programa Mulheres de Talento

Atualização de Portal na Internet,
Atualização de equipamentos, programas e sistemas de informação,
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 de sistemas de informação,
Reforma da sede situada à Tr. Newton Feitoza
Desenvolvimento de atividades relacionadas a compras e logística,
Desenvolvimento de atividades relacionadas à segurança e manutenção patrimonial
Seleção, gestão, desenvolvimento e avaliação de Recursos Humanos

5.2 JURÍDICO E CREDENCIAMENTOS
Continuidade no acompanhamento de processo judicial de retomada de imóvel - São Paulo,
Continuidade no acompanhamento de processo judicial de indenização por danos no imóvel
em Campos do Jordão,
Continuidade nos procedimentos e providências para Registros e Credenciamentos,
Elaboração de Contratos e Termos de Parcerias,
Síntese de processos de Registros e Credenciamentos:
registro/ credenciamento

publicação

Certificado Inscrição Cons.

Diário Oficial da Cidade de

Mun. Assist. Social -COMAS São Paulo em 31.08.2007
Titulo de Utilidade Pública

Diário Oficial da Cidade de

Municipal

São Paulo em 16.01.2008

Título de Utilidade Publica

Diário Oficial da União em

Federal

18.12.2007

Certificado Estadual de

Diário Oficial do Estado de

Instituição Cultural

São Paulo em 25.09.2007

Inscrição na Secret. Assist.

Processo encerrado em

Social – SAS Pinheiros

17.01.2008

Inscrição na Secret. Est.

Processo encerrado em

Assist. e Des. Social SEADS 22.01.2008

nº do registro

validade

1066/2007

03.09.2010

2007-0.295.142-7

16.01.2011

08071006686/2006-14

sem número

01.1135

SEADS/PS 810/1954

30.04.2009

19.09.2009

31.05.2009

22.01.2009
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Em tramitação
Título Utilidade Pública Estadual - Processo: 270451/2006 – Secretaria Estadual Justiça SP
projeto de lei 805/2008

5.3 MARKETING E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Desenvolvimento de nova Identidade Visual para Programa Mulheres de Talento,
Continuidade das atividades junto à assessoria de Imprensa,
Recadastramento de contatos e atualização de banco de dados de stakeholders,
Desenvolvimento de novo folder e material promocional institucional e do programa
Mulheres de Talento,
Desenvolvimento de relações e contatos, nacionais e internacionais para formação de
alianças e parcerias estratégicas,
Participação de atividades associativas, especialmente junto à 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,
Participação em rede de entidades sociais locais na Brasilândia,
Desenvolvimento e contatos com stakeholders na área governamental, da sociedade civil e
empresarial visando à dinamização e construção de parcerias nos programas: Mulheres de
Talento e Ação Família
Desenvolvimento de atividades ligadas à comunicação interna e externa
Nova Identidade Visual
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5.4 VOLUNTARIADO
A Fundação Stickel tem desenvolvido ações de voluntariado nas atividades fins, em
especial – tem-se a participação de artistas, que foram beneficiários de apoio aos seus
trabalhos, que ministram oficinas no programa Mulheres de Talento e de funcionários e
colaboradores que atuam e abrilhantam a programação de eventos, festas e comemorações
dos seus programas sócio-culturais
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6 ATIVIDADES CULTURAIS

As atividades culturais da Fundação nesse exercício foram caracterizadas por exposições,
publicações, eventos e a continuidade dos programas: de pesquisa relacionada à Escola
Brasil: e de resgate de memória institucional.

6.1 EXPOSIÇÕES

O conjunto de exposições realizadas em 2008 teve número de visitantes superior a 2300

Exposição

Público

Período de Visitação

Local

Suavidade

422

03/05 a 31/08

Lisboa - Portugal

Gravadores Brasileiros

671

06/06 a 12/09

Ciudad Juarez - México

Marcas da Minha Existência

163

16/09 a 20/09

São Paulo

Presença

1112

16/10 a 23/11

Campinas

Total

2368
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6.1.1 SUCA MATTOS MAZZAMATI - Suavidade

A Artista:
Suca Mattos Mazzamati atua nas artes
plásticas desde 1972 e tem trabalhado
durante todos estes anos com desenho,
aquarela, cerâmica e pintura. Em paralelo ao
seu trabalho plástico, é arte-educadora e
atualmente faz formação de professores
nessa área.

O Projeto:
O projeto foi idealizado para divulgar ao público português o potencial cultural do Brasil e da
artista plástica Suca Mattos Mazzamati, através da Exposição “Suavidade”. A exposição
trata de paisagens que usam como referência os desenhos de observação da artista,
produzidos em seus cadernos de anotações desde 1973. Estas imagens transformadas em
matrizes de carimbos, xilogravura e gravura em metal e impressas sobre diferentes
suportes povoam os espaços das paisagens.

Ficha Técnica:
Exposição:

Suavidade

Obras de:

Suca Mattos Mazzamati

Local:

Colorida Galeria de Arte
Rua Costa do Castelo 63 - Lisboa Portugal

Abertura:

03 maio 2008 às 19h

Período:

03 maio a 31 agosto 2008

Visitação:

3ª f a sab das 13h às 19h
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6.1.2 Gravadores Contemporâneos Brasileiros
O Projeto:
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 reúne os
trabalhos de 32 artistas com a curadoria de
Eduardo Besen

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.

Esse programa de intercâmbio foi iniciado com a exposição "Brazilian Contemporary
Printmakers" realizada em 2007 em N. York. Em 2008, a mostra foi vista: em Hillyer Art
Space, Washington (07/03 25/04), no Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (5/05 15/06) e
na Fundación Sebastian, Cidade do México (10/07 10/08). Fund. Stickel patrocinou Oaxaca

Ficha Técnica:
Exposição:

Gravadores Contemporâneos Brasileiros

Obras:

Diversas

Local:

IAGO – Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca
Macedonio Alacalá nº 507, Centro Histórico, Ciudad Juarez - México

Abertura:

06 junho 2008 às 20h

Período:

06 junho a 12 setembro 2008

Visitação:

2ª f a dom das 9h às 18h
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6.1.3 CÁSSIA GONÇALVES - Marcas da Minha Existência

A artista realizou a exposição: Marcas da
Minha Existência - Registros Gráficos, como
requisito parcial para a obtenção do Grau de
Mestre em Artes Visuais
Resumo da dissertação:
Desde o início, esta pesquisa foi centrada no
próprio material (primeiramente placas de
poliestireno e agora placas de acrílico), nas
imagens gravadas nesse suporte, e não na
reprodução. Neste processo, ao gravar as
matrizes usei inicialmente o poliestireno e
atualmente uso o acrílico. Além da pontaseca, usou-se também o berceau, a roulette,
o formão, as goivas e as pontas-secas não usuais, por exemplo, feitas com pregos. Deixouse a seriação (multiplicidade) de lado, e o resultado obtido passou a ser outro, podendo ser
chamado de objeto, de matriz trabalhada ou de escultura – pois nesses trabalhos começou
a aparecer a percepção da tridimensionalidade.

Ficha Técnica:
Exposição:

Marcas da Minha Existência

Obras de:

Cássia Gonçalves

Local:

Galeria Gravura Brasileira
Rua Dr. Franco da Rocha 61
Perdizes - São Paulo SP

Abertura:

16 setembro 2008 às 22h

Período:

17 a 20 setembro 2008

Visitação:

4ª a 6ª f das 10h às 18h
sab. das 11h às 14h
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6.1.4 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, Inst. Moreira Salles, Pinacoteca
do Estado - SP, MIS-SP e Musée de L’Elysée de
Lausanne (Suíça).

A exposição:
Juan Esteves apresenta 50 retratos em branco e preto de artistas plásticos retratados 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 e curadoria de:

Juan Esteves

Local:

Museu de Arte Contemporânea de Campinas José Pancetti
Rua Benjamim Constant 1633 Centro, Campinas (SP)

Abertura:

16 outubro 2008 às 20h

Período:

16 outubro a 23 novembro 2008

Visitação:

3ª a 6ª f das 9h às 17h
sab. e dom. das 9h às 16h
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6.2 PUBLICAÇÕES

A Fundação Stickel no ano de 2008 desenvolveu no programa de publicações, dois projetos,
a produção e lançamento do livro de fotografia “Tensão Calma “de Arnaldo Pappalardo e o
desenvolvimento de livro da Coleção Portfólio Brasil de Artes Plásticas – José Carlos “Boi”
Cezar Ferreira

6.2.1 TENSÃO CALMA – Arnaldo Pappalardo

O Autor:
Com mais de 25 anos de carreira como um
dos mais destacados fotógrafos de
publicidade do país, Arnaldo Pappalardo
estréia no universo do livro com inquietante
trabalho sobre a cidade de São Paulo.

A Obra:
Tensão calma toma como base as imagens
apresentadas em grandiosa exposição no segundo semestre de 2008 na Pinacoteca do
Estado de São Paulo. Neste trabalho, Pappalardo apresenta três séries, cada com uma
leitura bem diferenciada da metrópole paulistana. Nas primeiras fotografias, o leitor se perde
em imagens abstratas, que são, na realidade, closes extremos de fragmentos do asfalto que
cobre as ruas paulistanas. A segunda série de fotos explora a cidade vertical, com prédios
no centro da cidade, em imagens noturnas e silenciosas, sem a presença frenética dos
transeuntes. O terceiro segmento apresenta as pessoas desta cidade, em retratos crus,
sem artifícios, que completam o trabalho lírico e inventivo de Arnaldo Pappalardo.
O fotógrafo faz ao longo do livro uma alternância de imagens bem horizontais com outras
verticais, jogo que é aproveitado pelo projeto gráfico da diretora de arte da editora, Elaine
Ramos. A edição é enriquecida por um ensaio do pesquisador e curador da exposição de
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suas fotos na Pinacoteca do Estado, Rubens Fernandes Junior, e por uma cronologia
ilustrada de sua trajetória.

Ficha Técnica:
Autor:

Arnaldo Pappalardo (fotos)

Tipo:

livro de fotos capa dura em 4 cores

No de páginas:

104

Editora:

Cosac Naify

Prefácio:

Alexandre Gama e Fernando Stickel

Revisão:

Cecília Ramos e Regiane M. P. Barboza

Versão:

Henrik Carbonnier

Coord. editorial:

Augusto Massi e Cassiano Elek Machado

Produção Gráfica: Robson Ciaramicoli e Aline Valli
Projeto Gráfico:

Elaine Ramos

Impressão:

Burti

Edição bilíngüe:

português-inglês

Tiragem:

3.500 exemplares
Novembro 2008
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6.2.2 COLEÇÃO PORTFÓLIO BRASIL ARTES PLÁSTICAS – José Carlos “Boi” Cezar
Ferreira

O Artista:
Boi, pseudônimo do pintor, desenhista
e escultor José Carlos Cezar Ferreira.
Sua obra apresenta um caráter
experimental e investigativo. Destacase, sobretudo pelo uso às vezes
surpreendente da cor, como no
quadro Nu no Sofá - Leila (1975),
estruturado em vários planos criados
pela justaposição de cores. Como
nota o historiador da arte Luiz
Marques, em contraste com o trabalho de contraposição cromática, o artista, ao pintar o
corpo da modelo adormecida em serena sensualidade, trabalha o acrílico como óleo,
explorando os diferentes empastes e a transparência. Para além do virtuosismo da pintura,
há na obra a faculdade de sugerir a experiência de um momento.
José Carlos Cezar Ferreira (Marília SP 1944). Pintor, desenhista, escultor. Entre 1968 e
1969, o artista, conhecido como "Boi", cursa desenho na Chouinard Art School, em Los
Angeles, Estados Unidos. De volta a seu país, freqüenta a Escola Brasil:, entre 1970 e 1973,
é aluno de Carlos Fajardo, Luiz Paulo Baravelli, Frederico Nasser e José Resende, e em
1974 torna-se professor de arte da escola. Realiza a primeira individual no Museu de Arte
de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP em 1976, quando também recebe o prêmio de
viagem ao exterior no 7º Salão Paulista de Arte Contemporânea. Viaja para a Europa no
ano seguinte. Na exposição De Alberto para Antônio, ocorrida na Galeria Nara Roesler, em
São Paulo, em 2000, apresenta monotipias com as quais presta homenagem à obra de
Aleijadinho (1730 - 1814) e às paisagens de Guignard (1896 - 1962). Em produção recente,
exposta em 2004 na mesma galeria, volta-se para as paisagens urbanas
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A obra:
A “COLEÇÃO PORTFÓLIO BRASIL ARTES PLÁSTICAS - Boi” tem como objetivo fazer um
registro da obra do Boi, nos últimos cinco anos. Sua edição fará parte de uma nova coleção
de arte contemporânea brasileira, orientada pelo Arthur Lescher, texto de Gabriel Borba,
com a participação de expressivos nomes do cenário artístico brasileiro.

O seu lançamento está previsto para o segundo semestre de 2009.

Projeto de Ficha Técnica:
Autor:

José Carlos Cezar Ferreira (pinturas)

Tipo:

livro de arte

No de páginas:

80

Edição bilíngüe:

português-inglês

Tiragem:

2.000 exemplares

Formato:

20 x 24 cm

Papel:

miolo: couchê fosco 150 g

Capa:

papel cartão 250 g

Acabamento:

lombada quadrada, costurada.

Impressão:

4 x 4 cores
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6.3 EVENTOS
A Fundação Stickel no ano de 2008 realizou em parceria 11 eventos, onde compareceram
mais de 4.400 pessoas. Nesses eventos a sua participação ocorreu, como: apoio financeiro,
assessoria no planejamento e organização da ação, doação de materiais, insumos e
publicações, custeio de serviços e/ ou estrutura logística.

Os eventos realizados e/ ou apoiados foram:
Evento

Objetivo

Lançamento do

Lançamento de livro de artes

livro O Caminho

patrocinado em parceria com

das Águas

Editora Cosac Naify

Data

Público

06/03

148

Apoio a evento festivo em
Dia Internacional

parceria com Subpref. FÓ/

das Mulheres

Brasilândia homenagem ao

07/03

234

Mães

Debate Papo
Social

Festa Junina

26/04

87

de Talento
Juventude: desafios para
capacitação e inclusão no

participantes do programa

Festa dia dos

Interação entre pais, mães e

Pais

filhos

Juventude – Vl. N.

Fund. Stickel – unid.
Brasilândia - SP
Espaço Criança

30/05
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mercado de trabalho
Interação entre Mães e filhos

281/72 – SP

Cachoeirinha – SP

Festa em homenagem as
mães do Programa Mulheres

Rua Haddock Lobo

Centro Cultural da

dia das mulheres
Festa dia das

Local

Esperança – CEE
Oswaldo Brandão

20/06

97

02/08

109

31/08

163

Fund. Stickel – unid.
Brasilândia - SP
Fund. Stickel – unid.
Brasilândia - SP

Promoção e participação de
Dia de fazer a

evento de voluntariado no

Diferença

Abrigo Santa Terezinha em

Circo Picadeiro
Osasco – SP

parceria c/ Fund. Alphaville
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Lançamento do
livro Tensão
Calma

Lançamento do livro de artes
Tensão Calma patrocinado
em parceria com a Editora

Pinacoteca do
11/10

128

Paulo – SP

Cosac Naify
Apoio em evento festivo em

Show de Talentos

parceria com a subprefeitura

Centro Cultural da
01/11

3.200

Freguesia do Ó/ Brasilândia

Encontros da
Rede Brasilandia

Shânkara Terapias
28/11
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Agnes Ezabella

Ação Família em parceria

Família

com a Prefeitura de São

Freguesia do Ó –

Paróquia São José
08/12

183

Paulo
Total

Integradas –

São Paulo SP

Inauguração do Programa
Inauguração Ação

Juventude – Vl. N.
Cachoeirinha – SP

Palestra em Planejamento
Estratégico – Palestrante

Estado de São

Operário – Jardim
Damasceno – São
Paulo SP

4.402
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6.4 MEMÓRIA INSTITUCIONAL

Esse programa tem como objetivo a pesquisa, organização e preservação de acervo e
memória da Fundação Stickel e de seus instituidores.

COLEÇÃO MARTHA E ERICO STICKEL
O projeto Coleção Martha e Erico Stickel está sendo realizado desde 2006 e foi concluído
no final de 2008.Teve 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. O trabalho foi realizado por
especialistas em cada área requerida e teve acompanhamento e suporte da estrutura
fundacional
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6.5 PESQUISA
ESCOLA BRASIL:
O projeto
Entre 1970 e 1974 funcionou à Av. Rouxinol
51, no prédio de um antigo laboratório
farmacêutico, a Escola Brasil: 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 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.

Atividades em 2008
Durante 2008, o projeto Escola Brasil: deu continuidade ao processo de digitalização do
acervo de Leila Ferraz, bem como à ampliação de antigos cromos e negativos desta artista,
proporcionando um acréscimo de 250 novos registros de obras. Prestou-se assistência à
elaboração de um projeto de publicação sobre a produção artística do artista Boi,
oferecendo aos organizadores do livro acesso ao banco de informações e imagens mantido
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pela Fundação. Igualmente, prestou-se assistência ao registro fotográfico de obras do
artista Baravelli guardadas em coleções particulares em São Paulo em Campinas. As
fotografias seriam destinadas a publicação dedicada ao artista e sua obra.

Recebeu-se três pesquisadores da FAAP interessados em desenvolver projetos de
pesquisa em áreas cobertas pelo projeto, particularmente sobre o cenário da produção
artística em São Paulo nos anos 1970. os projetos estão em desenvolvimento e deverão
resultar em monografias de conclusão de pós-graduação em História da Arte.
Foi desenvolvido um novo layout para o web site dedicado à veiculação das informações
contidas no banco de dados.

Em abril de 2008 foi realizada viagem de equipe técnica a Várzea Alegre Ceará, quando foi
efetuada a entrevista e filmagem de depoimento do artista Maciej Babinski.

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

de

2.300

imagens

de

obras,

associadas aos artistas vinculados à Escola,
1.520

fotografias

que

documentam

as

atividades da Escola Brasil, 657 críticas
selecionadas e entrevistas, 82 cadernos de
artistas, catálogos e cartazes de exposições,
entre outros materiais gráficos, 584 registros de exposições, 254 novos artigos de crítica
digitalizados e 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 e Babinski. As entrevistas estão disponíveis
para consulta na sede da Fundação Stickel. A entrevista com Dudi e Gilda Maia Rosa segue
aguardando a sua realização. Todos os roteiros de entrevistas estão armazenados nos
arquivos do projeto.
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7 ATIVIDADES SOCIAIS

Conforme previsto no Plano de Trabalho de 2008 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 e em
parceria com o inicio do Programa Ação Família – viver em comunidade. Ainda na área
social se manteve o Apoio Institucional e os programas sócio-culturais: bolsas, educativo
e distribuição de livros
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7.1 MULHERES DE TALENTO
7.1.1 O programa
Iniciado em 2007, o programa tem como objetivo o atendimento de mulheres, entre 16 e 26
anos, que passam pela experiência de gravidez e maternidade precoce, proporcionando a
estas jovens a oportunidade de desenvolvimento pessoal através de ações sócio-educativas,
culturais e profissionalizantes; estímulo para volta aos estudos e apoio à geração de renda.
7.1.2 As atividades:
No ano de 2008 ocorreram 50 novas inscrições que acrescentadas as 40 remanescentes de
2007, totalizaram 90 jovens mães atendidas.
Grupo Sócio Educativo
Atividade feita em grupo e se dá da seguinte forma: após aquecimento e sensibilização, se
promove a discussão de assuntos, atitudes, posturas etc. e em seguida se realiza dinâmica
de grupo aderente ao assunto, com objetivo de reflexão ampliada individual e ao contexto
de vida do grupo.
Atendimento Individual
Esse atendimento é feito por Psicóloga através de suporte psicológico e emocional quando
surgem dificuldades pontuais vividas no cotidiano da jovem, como também em situações
conflituosas que permeiam sua realidade. As participantes passam por entrevistas
individuais para formação de grupos terapêuticos e o trabalho, tanto individual como em
grupo, tem por objetivo torná-las autoconfiantes e equilibradas emocionalmente.
Oficinas
Nessa atividade se busca, identificar talentos que melhorem a autoestima e possam se
tornar fonte de renda à participante. Também pode servir de preparação para mercado de
trabalho, ou mesmo, ensaio para escolha de curso profissionalizante.
Ocorreram as seguintes oficinas em 2008:
. Bijuteria: possibilitou-se o desenvolvimento da criatividade com a utilização de material de
baixo custo e de fácil comercialização;

35

. Artesanato: foram feitas atividades com uso de materiais recicláveis, o que oportuniza a
discussão do tema meio ambiente, também focando a oportunidade da geração de renda.
Foram produzidos, a partir de materiais recicláveis, presentes para 120 crianças dos
projetos Mulheres de Talento e Ação Família.

. Artes Plásticas: propiciou-se às
mulheres entrar em contato com o
universo das artes, despertando-as
para o novo, podendo dar vazão ao
binômio criatividade-produção;

. Habilidades Básicas: objetivou-se
melhorar a percepção do “self”, do
entorno, da sua vida, dos
relacionamentos e do futuro. Os
encontros foram de preparação da
jovem para o mercado de trabalho,
com discussão de temas sobre
produção, função social do trabalho,
concorrência, postura,
autoconhecimento, senso crítico,
argumentação, comunicação e
projeção para o futuro;

Teatro: visando dar asas à criatividade, facilitar a comunicação, a interação entre as
participantes, facilitar a desinibição e colaborar para o autoconhecimento foram os objetivos
dos trabalhos;
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Cursos Profissionalizantes
- ocorreu um curso de Práticas administrativas que preparou as participantes a se
candidatarem a vaga nos trabalhos de escritório. Houve formatura e visita à empresa para
“confirmar” os ensinamentos.
- disponibilizou-se curso de beleza, maquiagem, cabelo e unha, para melhoria da autoestima e reflexão sobre as possibilidades de trabalho.
- 20 participantes cursaram o básico de informática ministrado pela Associação
Bandeirantes.
- uma das participantes recebeu bolsa de estudos para cursar a Universidade.

Atividades Livres
Complementando o atendimento, foram realizadas outras atividades, como:
- reuniões com as famílias – com o objetivo de obter incentivo às jovens no processo de
participação do programa e levantar informações que possam melhorar o atendimento;
- comemoração do Dia das Mulheres trazendo as mulheres do Programa Ação Família junto
às Mulheres de Talento para assistirem palestra sobre os direitos das mulheres, filmes
sobre cooperativa e geração de renda e apresentação de dança e canto proporcionados por
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projetos sociais da região. Após o lanche as mulheres foram presenteadas com bombons e
uma rosa.
- Dia da Criança foi comemorado com um passeio das mães e seus filhos ao Parque da
Água Branca. Houve piquenique e muita oportunidade de convivência entre mães e filhos.
- Dia das Mães, Dia dos Pais e Festa Junina foram comemoradas com ênfase na
paternidade responsável e oportunidade de relacionamento familiar.
- na parte cultural, foi priorizada a participação de 3 grupos de jovens (40 participantes) em
concertos da Sala São Paulo.
- realização de um passeio cultural ao MAC Campinas onde se realizou visita monitorada e
oficina baseada na Exposição – Presença - do Fotógrafo Juan Esteves
- Festa de Natal, para o encerramento dos trabalhos do ano, com a participação de
funcionários, usuárias e seus familiares e colaboradores. Neste evento foram expostos os
trabalhos artísticos resultado da oficina de arte e da oficina de artesanato, houve a
apresentação de jogral, com conteúdo criado pelas participantes do projeto, presença de
Papai Noel com a distribuição de presentes, show de palhaços desenvolvido por voluntários
do entorno, além de comes e bebes.
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Cursos e Oficinas

Curso / Oficina

Período

Local

Artesanato

Fevereiro a Abril

Fund. Stickel – unid. Brasilândia - SP

Bijuteria

Maio a Outubro

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Chocolate

Março a Abril

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Teatro

Fevereiro a Dezembro

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Inventando Moda

Setembro a Novembro

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Pintura em tecido

Julho a Setembro

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Pintura em tela

Fevereiro a Abril

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Maquiagem

Maio

Instituto Embelleze

Informática

Abril a Junho

Assoc. Desportiva Bandeirantes – SP

Brinquedos

Novembro

Fund. Stickel – unid. Brasilândia – SP

Práticas Adm.

Outubro

Microlins – Unid. Freguesia do Ó

Atividades Regulares

Atividade

Período

sessões

Local

Reunião Socioeducativa

Fev. a Dez.

64

Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

Reunião Psicossocial

Fev. a Dez.

48

Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

Atendimento individual

Fev. a Dez.

466

Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

Visita Domiciliar

Fev. a Dez.

30

Vários domicílios
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7.1.3 Dados Quantitativos

Atendimentos às participantes e suas famílias
atendimento

freqüência/ período

participação

total hora -

média

participante

Grupo Sócio Educativo

5 h/ semana (10 meses)

15 pessoas

3.000

Reunião Psicossocial

2 h/ semana (10 meses)

12 pessoas

960

Reunião Grupo grávidas

1,5 h/ semana (6 meses)

8 pessoas

288

1 h/ atendimento

466 atendimentos

466

1,5 h/ visita

30 visitas
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Reunião Psicossocial - equipe

3 h/ mês (6 meses)

12 pessoas

216

Diagnóstico oftalmo (parceria)

0,5 h/ atendimento

Atendimento individual
Visita Domiciliar

Consulta oftalmo (parceria)

1 h/ atendimento

31 mães, 37
crianças
11 pessoas

total

34
11
5.020

Palestras programáticas
palestra

total hora -

carga horária

participação

Sexualidade

27 h

39 participantes

1.053

Higiene Bucal

3h

23 mães e 12 crianças
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Saúde da Mulher

3h

23 participantes

69

Prevenção HIV e DST

3h

22 participantes

66

Violência contra a Mulher

3h

25 mães

75

total

participante

1.368
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Cursos extracurriculares
curso

total hora -

carga horária

participação

Informática

3 h/ semana (4 meses)

20 participantes

960

Prontidão para o Trabalho

3 h/ semana (3 meses)

16 participantes

576

Bijuteria (parceria)

4 h/ semana (2 meses)

6 participantes

192

14 h

25 participantes

350

Desenvolvimento Pessoal
total

participante

2.078

Oficinas programáticas
oficina

total hora -

carga horária

participação

Artesanato

18 h

8 participantes

144

Maquiagem

4h

11 participantes
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Bijuteria

18 h

24 participantes

432

Chocolate

12 h

40 participantes

480

Teatro

48 h

50 participantes

2.400

Inventando Moda

30 h

20 participantes

600

Pintura em tecido

20 h

25 participantes

500

Pintura em tela

36 h

8 participantes

288

total

participante

4.888

Apoio a construção vocacional
reflexão vocacional

período
(hora)

participante

total hora participante

Vivência prática de embelezamento

8

25

200

Práticas administrativas

12

15

180

Conteúdo do curso de enfermagem

3

3

9

total

389
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Atendimento recreativo às crianças das participantes
atividade recreativa

período

Atendimento às crianças 8 h - 4 dias/ semana (15 meses)

participação

total hora -

média

participante

18 crianças

34.560

Síntese das atividades realizadas

atividade

total hora participante

Atendimento

5.020

Palestra

1.368

Curso

2.078

Oficina

4.888

Reflexão Vocacional

389

total atividade programa

13.743

Atendimento crianças

34.560

total MT + crianças

48.303
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7.1.4 Avaliação

O programa “Mulheres de Talento” colocou mais de 50% de suas participantes em trabalhos
que geram renda. Em 2008, 38 mulheres do programa conquistaram um emprego de um
total de 55 que obtiveram alguma ocupação remunerada.

referência
Trabalho com
carteira assinada
Trabalho sem
formalização
Trabalho
temporário

participante

área de trabalho
auxiliar administrativa, operadora de telemarketing,
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operadora de caixa; recreadora, auxiliar de limpeza e
vendedora
ajudante geral, operadora de caixa, empregada

16

17

doméstica, vendedora e auxiliar de cozinha
cabo eleitoral, auxiliar em gráfica e balconista de loja

Além da efetivação no trabalho, resultados importantes obtidos foram:
- melhoria no respeito a normas e regras sugeridas às participantes, além de se observar no
processo individual, crescimento e maturação.
- avanço no desenvolvimento pessoal com a melhoria da auto-estima, maior envolvimento
afetivo e respeitoso entre mães e filhos
- início de processo de inserção positiva na sociedade, tornando possível a aceitação e
apropriação de papel ativo e edificante.

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

Em abril de 2008, a Fundação Stickel e a
Secretaria Municipal de Ação e
Desenvolvimento Social de São Paulo
firmaram parceria para execução do
Programa Ação Família – viver em
comunidade, na Vila Brasilândia, cuja
meta é o atendimento de 1200 famílias
na região da Vila Brasilândia. O
programa iniciou sua operação em
agosto desse mesmo ano e atualmente
se encontra em franco desenvolvimento.

7.2.1 O programa
Para enfrentar o desafio de atender famílias em situação de alta e muito alta vulnerabilidade
social da cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) iniciou a implantação do Programa Ação Família - viver em comunidade. O
Programa tem o objetivo de atuar em rede e parceria com a comunidade para atender as
famílias.

De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS/SEADE, 2004), existem
337 mil famílias – o equivalente a 13% da população do município – que vivem em bairros
periféricos, com acesso precário à rede de serviços públicos governamentais e nãogovernamentais. Hoje o programa atende a 20% desta população.
O Programa Ação Família - viver em comunidade visa promover a inclusão social da
população mais vulnerável do município, tendo como unidade de ação a família considerada como mediadora das relações entre seus integrantes membros e a coletividade
e também, núcleo de administração de conflitos e afetos.
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7.1.2 Atividades

O Programa teve início com a admissão da equipe e o treinamento feito pela SMADS. O
trabalho de campo, propriamente dito, começou em outubro com a criação de 5 pontos de
atendimento onde são realizadas as reuniões sócio-educativas trabalhando temas que
desenvolvam a auto-estima, a cidadania, pertencimento, direitos e deveres entre outros.
Nestas reuniões algumas representantes levam seus filhos, que participam de atividades
lúdicas desenvolvidas pelos Agentes de Proteção Social, com planejamento prévio discutido
em equipe.
Existe um plantão em cada ponto de atendimento, onde as famílias usuárias são atendidas
individualmente, para minimização dos conflitos e dificuldades encontradas pelas mesmas.
Nesse atendimento procura-se orientar as usuárias na utilização dos recursos existentes e
disponíveis na rede da região.
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Cursos e Oficinas

curso / oficina

carga horária

público

período

local
Jd. Paulistano, Jd.

Confecção de

8 h em cada

brinquedos

186

núcleo

Outubro /

Damasceno e Jd.

Novembro

Carombé e Jd. Carombé
Baixo

Materiais

4 h em cada

reciclados

núcleo

124

total

Novembro /

Jd. Paulistano e Jd.

Dezembro

Carombé Baixo

310

Quantitativo das Atividades Desenvolvidas

Contato com as famílias
nº de abordagens

900

nº de visitas domiciliares

13

nº de atendimentos individuais

15

Reuniões realizadas com as famílias
tipo de reunião

reunião

participante

de apresentação

7

192

de convivência

5

137

Sócio educativas

13

319
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7.3 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.

A principal entidade apoiada nesse ano de 2008 foi:

Instituição

Sociedade Beneficente Alemã

Público Alvo

terceira idade

Ações Desenvolvidas e
Apoiadas

assistência social e moradia aos idosos e voluntariado

Objetivo da ação junto a

custeio e manutenção da entidade com contribuição mensal

Instituição

financeira

Resultado Obtido

melhoria continuada nas condições de conforto e qualidade no
atendimento

Local projeto

São Paulo

Período apoio

continuado

Outras entidades que foram apoiadas nesse exercício: Associação Santa Terezinha, Centro
Ecumênico de Ação e Reflexão (CEAR) e Associação da Criança e Adolescente com Tumor
Cerebral (Tucca).
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7.4 PROGRAMAS SOCIO CULTURAIS

Os programas sócio-culturais resultam do esforço que a Fundação Stickel tem feito na
integração das atividades sociais e culturais, dando nova dinâmica a essas atividades já
existentes

7.4.1 BOLSAS
Esse programa prevê a subvenção e manutenção de estudantes carentes em cursos
superiores, através do pagamento de mensalidades escolares e excepcionalmente, custeio
de 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 onze bolsas nesse ano de 2008
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7.4.2 EDUCATIVO
O Programa Educativo visa minimizar obstáculos ao acesso à arte, à cultura e ao
conhecimento, como a distância, a classe social e a deficiência, que excluem pessoas
desse contato. Ao visitar uma exposição o deficiente visual pode "enxergar" e a criança
carente pode descobrir o quanto já tem. Uma exposição de arte ou uma palestra pode abrir
a porta que muda a vida de alguém.
Foram realizadas em 2008 as seguintes atividades nesse programa
Atividades Culturais – música e artes plásticas

Atividade

Objetivo

Concerto (parceria

Inserir as jovens mães no

TUCCA)

universo cultural

Concerto (parceria

Inserir as jovens mães no

TUCCA)

universo cultural

Concerto (parceria

Inserir as jovens mães no

TUCCA)

universo cultural

Passeio e visita ao

Inserir as jovens mães no

museu arqueológico

universo cultural e

e aquário

científico

Caderno do Olhar –

Inserir as jovens mães no

Os cinéticos

universo cultural

Visita a museu de

Inserir as jovens mães no

artes

universo cultural

Visita as exposições

Inserir as jovens mães no

“Presença” e “Vila

universo cultural

Data

Público

31/03

15

Sala São Paulo

04/06

13

Sala São Paulo

15/09

12

Sala São Paulo

23/10
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14/11

8

27/11

19

Parque da Água
Branca
Instituto Tomie
Ohtake
MAC Campinas
Museu de Arte

27/11

19

Olímpia”
Total participantes

Local

Contemporânea
Campinas/SP

128
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Desenvolvimento Pessoal

Atividade

Local

Data

Público

Palestra prevenção HIV e DST Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

14/08

22

Palestra Higiene Bucal

Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

21/08

35

Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

28/08

25

Fund. Stickel – unid. Brasilândia SP

04/09

23

Palestra Violência contra a
Mulher
Palestra Saúde da Mulher
Total visita/ participante

105

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 e/ ou palestra
de desenvolvimento pessoal. O material é desenvolvido especificamente para cada público
por educadores.
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7.4.3 DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
Esse programa consiste da disponibilização e distribuição gratuita às instituições de ensino
e pesquisa, bibliotecas, museus e congêneres, de livros editados pela própria Fundação ou
doados por terceiros para esse fim. Em 2008 foram disponibilizados os seguintes títulos
para distribuição:
Titulo

Autor (ou texto)

Tipo

Editora

Ano

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

Gravadores Contemporâneos Brasileiros

C Mubarac, E Jardim catalogo

Grav Brasil.

2007

O Caminho das Águas

Valdir Cruz

livro - arte Cosac Naify 2007

O Espírito dos Lugares

Eduardo Muylaert

livro - arte 3º. Nome

2003

Presença - Juan Esteves

O. T. de Araujo

livro - foto 3º. Nome

2006

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

Tensão Calma

Arnaldo Pappalardo

livro - arte Fd. Stickel

2008

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

A distribuição dessas publicações ocorreu preferencialmente a entidades sociais e
beneficentes, escolas públicas, bibliotecas e museus, em volume superior a 1.300
exemplares.
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Abaixo se apresenta o resumo desse programa em 2008 por destinação e obra:

Livro

Escola

Entidade

Professor

Social

aluno

Biblioteca Museu

Total

Aqui tem coisa

3

12

86

6

1

108

Cadernos de Viagem

3

6

1

3

1

14

Como anda a cor...

3

9

4

4

2

22

Contos e rimas p/ men ...

1

219

4

4

228

Contos... Sugestões ativ.

1

219

4

4

228

Gravad. Contemp. Brasil

1

4

3

1

9

26

85

33

2

146

O Caminho das Águas
O Espírito dos Lugares

3

10

3

4

2

25

Presença - Juan Esteves

3

14

87

3

2

109

Rouxinol 51- Um Olhar...

3

9

5

4

5

26

Saga - Luise Weiss

3

9

5

3

2

22

Simbolismo e Profecia...

2

7

5

3

1

18

Sobre a Escola Brasil:

2

9

5

3

3

22

1

3

Tensão Calma

2

Um porto p/ Elis. Bishop

2

11

5

4

22

Uma viagem aventurosa

1

222

5

3

231

Vila Olímpia

3

12

84

3

1

103

W. D. Lee, Um Salmão...

2

5

1

3

1

12

Total

36

805

392

88

24

1.345
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8 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: Roberta Martins dos Santos

Programa Mulheres de Talento
Coordenação: Zenia Derneika Lisi
Psicologia: Fátima Regina Gomes
Administrativo: Tatiana Aparecida Ciampi
Serviços Gerais: Glaucia dos Santos
Manutenção: Marcos Antonio Ribeiro da Silva
Recreacionistas: Adelita Rodrigues de Jesus
Cacilene de Castro
Oficinas: terceirizados diversos
Consultoria Técnica: Marilena Flores Martins
Consultoria de Arquitetura: Sandra Pierzchalski
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Programa Ação Família
Gerente: Zenia Derneika Lisi
Administrativo: Tatiana Aparecida Ciampi
Técnicas: Karen Martins Nunes dos Santos
Kely Cristina Ferreira Bonette
Maria de Fátima da Costa
Sandra Chamma
Agentes de Proteção Social:
Ana Maria Mitkute Antunes
Cristina Hirai
Elaine Nascimento Boch
Irla Silva Santos
Ivanete Maria de Oliveira Albino
Krisley Kisy Carvalho Monteiro
Maria Madalena Pereira do Nascimento
Renildo Pereira da Conceição

Projeto Coleção Martha e Erico Stickel
Consultoria Biblioteca: Alice Fontes
Consultoria Acervo: Francis M. Lee
Consultoria Fotografia: Rosely Nakagawa

Projeto Escola Brasil:
Pesquisador: André Luiz Tavares Pereira

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)
Fotografia:

Silvia Russo
Tatiana Nolla
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Vídeo: Antonio Stickel
Contabilidade: Quality Contabilidade
Auditoria: Tozzi 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
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Parcerias Institucionais

tucca_logo_01
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Parcerias Locais
(aos Programas: Mulheres de Talento e Ação Família)
•

Assembléia de Deus - Ministério Brasilândia

•

Associação Bandeirantes

•

Associação de Moradores Núcleo Residencial Jd. Paulistano

•

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

•

Associação Vale Verde

•

Ato Cidadão

•

Casa da Brasilândia – Centro de atendimento à mulher vítima da violência doméstica

e sexual
•

Casa das Mulheres da Brasilândia

•

Centro de Referência de Saúde do Trabalhador

•

Ecos "Comunicação em sexualidade"

•

Espaço Criança Esperança

•

Espaço Cultural Arte na Rua

•

Igreja Evangélica Pentecostal “O Caminho para a vida em Cristo”

•

Igreja Evangélica Pentecostal Missão de Jesus Vila Nova Esperança

•

Igreja São José Operário

•

Instituto Érgon

•

Internato Parada de Taipas

•

Instituto Sou da Paz

•

Mensageiros da Esperança

•

Microlins – Unid. Freguesia do Ó

•

Núcleos de Proteção Social

•

Subprefeitura Freguesia do Ó/ Brasilândia

•

Shâncara Terapias integradas

•

Unidades Básicas de Saúde
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9 DISPÊNDIO ANUAL
descrição

valor (R$)

partic. %

1. IMOBILIZAÇÕES

78.000

4,10%

Melhorias em imóveis

40.000

Equipamentos de informática

38.000

2. DESPESAS E GASTOS GERAIS

350.000

18,39%

2.1 DESP. ADMINISTRATIVAS

260.000

13,66%

Recursos Humanos

80.000

Ocupação

60.000

Serviços Profissionais

100.000

Materiais e outras despesas

20.000

2.2 DESP. FINANC. E TRIBUT.

15.000

Despesas financeiras

5.000

Tributos

10.000

2.3 GASTOS COM IMÓVEIS

50.000

Manutenção

10.000

Jurídico

40.000

2.4 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

25.000

Marketing

25.000

0,79%

2,63%

1,31%

3. ATIVIDADES FUNDACIONAIS

1.475.000

77,51%

3.1 ATIVIDADES SOCIAIS

1.016.000

53,39%

3.1.1 APOIO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS

145.000

7,62%

Recursos Humanos

65.000

Serviços Técnicos

40.000

Apoio administrativo

25.000

Outras despesas

15.000

3.1.2 MULHERES DE TALENTO

522.000

27,43%
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Recursos Humanos

330.000

Oficinas e insumos

50.000

Eventos e comemorações

19.000

Bolsas e ajuda de custos

10.000

Alimentação

8.000

Transporte/ courrier

8.000

Comunicação e divulgação

8.000

Conservação e manutenção do imóvel

24.000

Serviços técnicos e consultoria

16.000

Aluguel

30.000

Ocupação imóvel

19.000

3.1.3 AÇÃO FAMÍLIA

108.000

Contrapartida Recursos Humanos

65.000

Apoio administrativo

18.000

Insumos

6.000

Transporte

8.000

Outros gastos

11.000

3.1.4 APOIO INSTITUCIONAL

92.000

Sociedade Benef. Alemã

55.000

Associação Santa Terezinha

12.000

TUCCA - Assoc.Crianças e Adolesc.

3.000

Associação Paulista de Fundações

3.000

Outros apoios

19.000

3.1.5 PROGRAMAS SOCIO-CULTURAIS

149.000

Bolsas

91.000

Educativo

31.000

Distribuição de Livros

27.000

3.2 ATIVIDADES CULTURAIS

459.000

24,12%

3.2.1 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

50.000

2,63%

5,68%

4,83%

7,83%
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Recursos Humanos

18.000

Serviços Técnicos

17.000

Apoio administrativo

7.000

Outras despesas

8.000

3.2.2 EXPOSIÇÕES

28.000

Cassia Goncalves

5.000

Presenças

10.000

Suca

10.000

Gravadores Brasileiros

3.000

3.2.3 PUBLICAÇÕES

71.000

Tensão Calma

22.000

Boi

47.000

Caminho das Águas

2.000

3.2.4 EVENTOS

75.000

Apoio administrativo

20.000

Transporte/ logística

8.000

Infra-estrutura local

16.000

Alimentação

5.000

Serviços técnicos

13.000

Divulgação e comunicação

7.000

Outras despesas

6.000

3.2.5 MEMÓRIA INSTITUCIONAL

153.000

Coleção Martha e Erico Stickel

153.000

3.2.6 PESQUISA

82.000

Escola Brasil

52.000

Viagem e filmagem

10.000

Infra-estrutura de informática

20.000

TOTAL (1 + 2 + 3)

1.903.000

1,47%

3,73%

3,94%

8,04%

4,31%

100,00%

60

SÍNTESE DOS DISPÊNDIOS

1. IMOBILIZAÇÕES

78.000

4,10%

2. DESPESAS E GASTOS GERAIS

350.000

18,39%

DESP. ADMINISTRATIVAS

260.000

13,66%

DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

15.000

0,79%

GASTOS COM IMÓVEIS

50.000

2,63%

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

25.000

1,31%

3. ATIVIDADES FUNDACIONAIS

1.475.000 77,51%

3.1 ATIVIDADES SOCIAIS

1.016.000 53,39%

APOIO AS ATIVIDADES SOCIAIS

145.000

7,62%

MULHERES DE TALENTO

522.000

27,43%

AÇÃO FAMÍLIA

108.000

5,68%

APOIO INSTITUCIONAL

92.000

4,83%

PROGRAMAS SOCIO-CULTURAIS

149.000

7,83%

3.2 ATIVIDADES CULTURAIS

459.000

24,12%

APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

50.000

2,63%

EXPOSIÇÕES

28.000

1,47%

PUBLICAÇÕES

71.000

3,73%

EVENTOS

75.000

3,94%

MEMÓRIA INSTITUCIONAL

153.000

8,04%

PESQUISA

82.000

4,31%

TOTAL

1.903.000 100,00%
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