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Foto de Tarcisio Bispo de Freitas
Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico (turma 18)
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Foto de Carlos Eduardo Almeida Barbosa
Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico (turma 18)

CARTA DE ABERTURA
Em 2021 ainda convivendo com a pandemia do coronavírus,
ampliamos nossos cursos on-line ao mesmo tempo em que iniciamos
a volta às atividades presenciais.
Durante o primeiro semestre produzimos um festival de arte e cultura
100% on-line, o FACES, que foi ao ar no início de Julho, da mesma
maneira produzimos a exposição de Adolfo Montejo Navas, que
abriu suas portas presencialmente em Outubro, acompanhada de
Atividades Educativas, quando também reiniciamos nossos cursos
presenciais.

Muito esforço foi investido na remodelação de nossas principais
ferramentas de comunicação, o site da Fundação, e a Nova Identidade
Visual. Aprimorando o cenário de comunicação com nossos públicos
preferenciais, lançamos nosso Boletim Arte Transforma, enviado por
e-mail periodicamente.
As atividades de captação de recursos tiveram resultados positivos, a
aprovação do Plano Anual na Lei Rouanet e no PROMAC, e também a
conquista da certificação do Selo Doar Gestão e Transparência!
Concluímos o Programa de Integridade (Compliance), alçando a
Fundação Stickel a um novo patamar de atualização entre seus pares
de Terceiro Setor.
Continuamos firmes transformando pessoas através da arte!
Fernando Stickel
Diretor Presidente
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Foto de Simone Vona Teles
Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico (turma 18)

INSTITUCIONAL
A Fundação Stickel é uma instituição sem fins lucrativos com 67 anos de
história. Desde 2012, o nosso lema é “ARTE TRANSFORMA”.
Desenvolvemos ações que despertam a curiosidade, a criatividade e
o sentimento de pertencimento através de cursos gratuitos, palestras,
exposições, publicação de livros e fomento a artistas.
Assim, temos por missão transformar a sociedade brasileira por meio da
arte, com ética, transparência e respeito aos processos de aprendizado.
Queremos que a jornada da inclusão sociocultural desperte novos potenciais
em jovens e adultos para que se tornem agentes dessa transformação.
Missão:
		

Transformar jovens e adultos através das artes visuais, 		
despertando novos potenciais.

Visão: 		
		

Fazer das artes visuais um instrumento de inclusão 		
sociocultural na sociedade brasileira.

Valores:

Desenvolvimento Humano

		Inclusão Social
Respeito aos seres humanos e seus processos de 		
		desenvolvimento
Importância civilizatória da estética e da arte
Transparência
Ética e Cidadania
Sustentabilidade
Excelência organizacional

facebook.com/
fundacaostickel

instagram.com/
fundacao.stickel

twitter.com/
fundacaostickel

youtube.com/
fundacaostickel
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Equipe Executiva
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Fernando Diederichsen Stickel
Diretor Presidente

Miriam Miranda Costa
Gerente Administrativo Financeiro

Igor Leme Damianof
Assistente Administrativo

Marco Antonio Ribeiro da Silva
Auxiliar de Programas e Projetos

Conselho Curador
Martha Diederichsen Stickel - Presidente
Alexandre Dórea Ribeiro
Arnaldo Halpern
Marcia Kalvon Woods
Rosangela dos Santos
Sandra Pierzchalski

Conselho Fiscal
Vitor James Urner
Waldir Mafra

Membros Honorários Perpétuos
Arthur Stickel
Erna Hedwig Stickel
Ernesto Diederichsen
Franz Emil Engelbert Müller
Luiz Dumont Villares
Maria Elisa Arens Diederichsen

Presidentes Honorários Perpétuos
Erico João Siriuba Stickel
Martha Diederichsen Stickel
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SELO DOAR
A Fundação Stickel recebeu o Selo Doar A - Gestão e Transparência do
Instituto Doar.
Fomos aprovados no processo de auditoria do Selo Doar 2020-23 com 46
pontos de 52 possíveis.
O Selo Doar tem como objetivos incentivar, legitimar e destacar o
profissionalismo e a transparência nas organizações não-governamentais
brasileiras, na forma de um atestado independente de sua adequação aos
Padrões de Gestão, Transparência e Doação (PGTD) ou o que passamos a
denominar, a pedido das próprias organizações, de Selo Doar. O PGTD ou
Selo Doar, foi elaborado a partir de uma extensa pesquisa dos conceitos e
critérios adotados por diferentes organismos nacionais e internacionais, da
literatura especializada em avaliação de organizações sem fins lucrativos. O
Selo Doar está organizado em oito grandes eixos:
Causa e estratégia
Governança
Contabilidade e Finanças
Gestão
Recursos Humanos
Estratégia de financiamento
Comunicação
Prestação de contas e transparência
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Foto de Rafael Silva
Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico (turma 18)
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COMPLIANCE
A Fundação Stickel implantou sua Política de Integridade, ou “Compliance”
termo derivado do verbo inglês “to comply”, que significa cumprir, observar,
agir de acordo com as leis, normas e procedimentos internos e externos
à Fundação Stickel, atuando com ética e transparência em todas as suas
operações e em todos os seus relacionamentos.
Estar em Compliance para a Fundação Stickel, significa então, que as
práticas de seus representantes (colaboradores, gestores, governança,
parceiros e outros), em suas decisões e condutas, em quaisquer espaços
de representação, fóruns, eventos e dentro da própria Fundação Stickel,
estejam em conformidade com todas as leis, normas e procedimentos
internos e externos e de acordo com o Código de Ética e sejam coerentes
com seus valores.
O que a implementação do nosso Compliance gerou?
Produzimos uma Política de Integridade, o Código de Ética e a Política de
Privacidade (LGPD). Criamos o Canal de Denúncias e o Comitê de Ética, que
receberá e fará análise das denúncias que a ele forem encaminhadas.
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CURSOS ONLINE
Vacina Contra Monotonia
Criado em decorrência da pandemia causada pela COVID-19 - foi o primeiro

curso online promovido pela Fundação Stickel. Durante as aulas, o educador

compartilhou com os participantes conhecimentos da linguagem fotográfica

de Henri Cartier Bresson, Robert Frank, Miguel Rio Branco, Hiroshi Sugimoto,
Michael Wesely, Sebastião Salgado, William Eggleston, Nadar e Atget e

Wolfgang Tilmans. A atividade é uma continuidade ou recapitulação para
alunos que já concluíram os módulos básico, intermediário e avançado
do curso Olhares Sobre a Cachoeirinha e também uma iniciação ou
aprofundamento para aqueles que têm interesse por fotografia.
Educador: Lucas Cruz

Carga horária: 12 horas (8 encontros)
3ª Edição

4ª Edição

Público atendido: 62

Público atendido: 79

Período: março e abril

Período: agosto a outubro
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Dicas e Truques para Fotografar com o Celular
O curso apresentou conteúdo introdutório, simplificado e básico sobre

conhecimentos da linguagem fotográfica, com foco na mobgrafia. Ao longo
das aulas foram abordados temas como enquadramento, regra dos terços,
simetria, resolução, linha, cor, forma, moldura, HDR, padrão e minimalismo.
Educador: Lucas Cruz

Carga horária: 12 horas (8 encontros)
2ª Edição

Período: maio e junho
Público atendido: 99
3ª Edição

Período: outubro a dezembro
Público atendido: 100
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Nichos da Fotografia de Arquitetura - módulo I
A ideia deste módulo inicial é estreitar a relação do participante com o espaço

urbano. Trazer a ideia de arquitetura como o espaço construído onde as

relações sociais acontecem e mostrar a capacidade documental e autoral
deste tipo de fotografia.

Serão aulas expositivas, com uma série de referências de trabalhos de
fotógrafos que ilustrarão as mudanças da linguagem desta fotografia junto

ao desenvolvimento da sociedade, por conseguinte, da arquitetura. Através

dessas referências, os participantes serão instrumentalizados para que
possam apreender uma outra dimensão do espaço onde vivem, seja a casa, o
quarteirão, a rua, enfim, a cidade.
Educador: Ana Mello

Carga horária: 9 horas (6 encontros)
Turma 02

Período: maio e junho
Publico atendido: 92
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Nichos da Fotografia de Arquitetura - módulo II
Este curso pretende estreitar a relação do participante com o espaço urbano.
Especificamente no módulo II, o aluno receberá insumos de como partir para
a prática da fotografia de maneira mais consciente e embasada, com o olhar

mais atento e uma visão crítica das possibilidades de uso da fotografia de
arquitetura, tanto como possibilidade de profissão, mas como apreensão de
uma nova linguagem.
Educador: Ana Mello

Carga horária: 9 horas (6 encontros)
Turma 01

Período: agosto e setembro
Publico atendido: 102
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Introdução a Arte Brasileira:
do modernismo aos dias atuais - módulo I
A História da Arte no Brasil, como a própria História do Brasil, está em pleno
processo de construção. O curso realizará uma introdução às principais ideias,

artistas, movimentos e debates que nortearam a produção artística brasileira

desde a chegada das primeiras conquistas do modernismo europeu, na
segunda década do Século XX, até as matérias mais pertinentes da nossa
atualidade. Os novos tempos, ao passo em que dão lugar a expressões
artísticas ancoradas na tradição, também estão marcados por trabalhos

atravessados por questões tão complexas quanto fascinantes: identidade,
gênero, violência, novas agendas simultaneamente políticas e estéticas,
pautadas no respeito e no interesse por outras vozes que não as de sempre.
Educador: Theo Monteiro

Carga horária: 12 horas (6 encontros)
Turma 02

Período: agosto e setembro
Publico atendido: 105
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Introdução a Arte Brasileira:
do modernismo aos dias atuais - módulo II
A História da Arte no Brasil, como a própria História do Brasil, está em

pleno processo de construção. No 2º módulo deste curso, introduziremos
aos alunos alguns aspectos referentes a arte contemporânea brasileira
da década de 1960 até os dias atuais, fornecendo habilidades como

leitura e análise de imagens, discussão de questões que norteiam a arte, a
sociabilidade brasileira e um panorama cultural do país.
Educador: Theo Monteiro

Carga horária: 12 horas (6 encontros)
Turma 02

Turma 03

Publico atendido: 102

Publico atendido: 100

Período: março e abril

Período: outubro a dezembro
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Uma introdução a Arte Contemporânea - módulo II
O curso Uma introdução à Arte Contemporânea visa apresentar ao participante
um panorama da produção artística realizada entre os anos de 1950 e 1960,
período no qual começa a ser elaborado o conceito de arte contemporânea.
O ponto inicial dessa empreitada é duplo: partindo da recepção das obras de
Jackson Pollock e Marcel Duchamp, veremos suas influências na produção dos
jovens artistas daqueles anos, modificando substancialmente o entendimento
do fazer artístico e, consequentemente, do que poderia ser arte.
No curso discutiremos, por meio dos trabalhos dos artistas, como a pintura e
a escultura, linguagens tradicionais da arte, foram repensadas e, em alguns
casos, abolidas, tendo como contexto a popularização dos dispositivos de
reprodutibilidade técnica (fotografia e vídeo), a relação arte e vida e a mudança
do centro de produção de vanguarda da Europa para as Américas.
Educador: Jimson Villela

Carga horária: 15 horas (10 encontros)
Turma 01

Período: março e abril
Publico atendido: 102
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Uma introdução a Arte Contemporânea - módulo III
O curso Introdução à Arte Contemporânea - Módulo III visa apresentar ao
participante um panorama da produção artística realizada entre os anos de
1960 e 1970. No curso discutiremos, por meio dos trabalhos dos artistas, como
a pintura e a escultura, linguagens tradicionais da arte, foram repensadas
e, em alguns casos, abolidas, tendo como contexto a popularização dos
dispositivos de reprodutibilidade técnica (fotografia e vídeo), a relação arte e
vida, mudanças político-sociais e o fenômeno da globalização.
Educador: Jimson Villela

Carga horária: 15 horas (10 encontros)
Turma 01

Período: agosto a outubro
Publico atendido: 90
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Uma introdução a Arte Contemporânea - módulo IV
O curso Introdução à Arte Contemporânea - Módulo IV visa apresentar ao
participante um panorama da produção artística realizada entre os anos de
1980 e 1990. No curso discutiremos, por meio dos trabalhos dos artistas, como
a pintura e a escultura, linguagens tradicionais da arte, foram repensadas
e, em alguns casos, abolidas, tendo como contexto a popularização dos
dispositivos de reprodutibilidade técnica (fotografia e vídeo), a relação arte e
vida, mudanças político-sociais e o fenômeno da globalização.
Educador: Jimson Villela

Carga horária: 15 horas (10 encontros)
Turma 01

Período: novembro e dezembro
Publico atendido: 100
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Música como Processo de Escuta
O curso trabalha a compreensão da música através da ressignificação do som,
silêncio e dos objetos ao redor - composto por aulas expositivas, discussões,
atividades, criações musicais e gravações com tecnologias acessíveis, com o
intuito de aproximar os alunos da música contemporânea. Não é necessário
que o participante tenha nenhum instrumento, somente vontade de aprender.
Educador: Max Schenkman

Carga horária: 15 horas (10 encontros)
Turma 01

Período: maio e junho
Publico atendido: 34
Turma 02

Período: agosto e setembro
Publico atendido: 39
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A Imagem Gráfica:
entender o que vemos, saber o que fazemos
Para se criar uma imagem é necessário que se tenha repertório PROJETUAL:
saber como artistas gráficos transformam em desenhos, tipografia, caligrafia,
cores e formas questões sensíveis ao tempo em que vivem e saber quem são
esses artistas. Propaganda, arte, celebrações, moda, costumes, mobilizações,
filmes, teatro, indagações e sonhos desenham o espírito de um tempo.
Trabalhos de designers modernos e contemporâneos serão apresentados e
comentados, considerando-se suas respectivas referências, seus processos
de criação e operações utilizadas na construção de linguagens com
capacidades transformadoras.
O conhecimento e observação de imagens de reprodução impressa, digital
ou artesanal – cartazes, painéis, capas, representações gráficas modernas
e contemporâneas que quando associadas a informações sobre seus
autores, seus contextos e a análise de seus processos de criação [repertório,
projeto e operação] permitem o entendimento do que se vê orientando o
saber necessário ao desenvolvimento projetos. Mesmo que a intenção do
participante não seja realizar projetos gráficos, os caminhos estarão abertos
para ampliar seu conhecimento sobre autores, imagens e, sabendo identificálas, estabelecer conexões com momentos da história das artes visuais.
Educador: Carlos Perrone

Turma 01

(6 encontros)

Publico atendido: 97

Carga horária: 12 horas

Período: agosto e setembro
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Processo Criativo na Estamparia
A estamparia é uma arte original e lúdica. Por meio dessa técnica, o curso
desperta a criatividade dos participantes, estimulando o contato com
desenhos de temática étnica. A educadora promoverá teoria e prática, com
o desenvolvimento de uma paleta de cores, estudo de padrões e criação
dos carimbos para a produção das estampas – cada aluno apresentará um
resultado pessoal e único.
A criação de estampas utilizando carimbos pode ser aplicada na moda,
papelaria, artes decorativas e cenografia, entre outras áreas.
Essa atividade foi repensada com base no curso Grafismo Indígena, realizado
desde 2016. No novo formato as aulas podem ser executadas presencial ou

remotamente com a entrega do kit de materiais na casa de cada participante.
Educador: Ivone Rigobello

Carga horária: 8 horas (4 encontros)
Turma 01

Período: setembro

Publico atendido: 31
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RETOMADA PRESENCIAL
A partir de outubro de 2021 fizemos a retomada
presencial dos cursos que foram suspensos em
2020 por causa da pandemia. A regra inicial foi:
aulas práticas presenciais e aulas teóricas on-line.
Com isso fizemos um retorno gradual até atingirmos
novamente 100% dos encontros presenciais.

Marchetaria: Arte de Juntar Pedaços
Curso prático composto de três etapas, independentes e complementares,
que visa despertar possibilidades criativas do ponto de vista individual, tendo
como base a marchetaria de revestimento, que pode ser direcionada para
produção de peças decorativas e utilitárias, pequenos mobiliários, joalheira e
objetos de arte, com cores e texturas de lâminas de madeiras que se destacam
em padrões geométricos abstratos. Como resultado prático o participante
irá aplicar um padrão de marchetaria sobre uma peça de MDF, seguido de
lixamento e acabamento final com cera. O programa será finalizado com a
impressão de um padrão digital de marchetaria sobre azulejo de porcelana,
fazendo a convergência de tecnologias – analógica e digital.
Educador: Danilo Blanco

Carga horária: 36 horas (12 encontros)
Turma 02

Período: outubro a dezembro
Publico atendido: 10

Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (Rua Franklin do Amaral 1575)

39

40

Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico
Curso de fotografia, realizado desde 2009, que utiliza a fotografia como
alicerce para o desenvolvimento de uma visão observadora e reflexiva do
aluno, tornando-o capaz de revelar detalhes do cotidiano do bairro em que
vive, sua casa e rotina diária, agindo como um agente transformador do
próprio meio.
Educador: Lucas Cruz

Carga horária: 66 horas (22 encontros)
Turma 18

Período: outubro a março-22
Publico atendido: 12

Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (Rua Franklin do Amaral 1575)
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Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo intermediário
Curso de fotografia, realizado desde 2009, que utiliza a fotografia como
alicerce para o desenvolvimento de uma visão observadora e reflexiva do
aluno, tornando-o capaz de revelar detalhes do cotidiano do bairro em que
vive, sua casa e rotina diária, agindo como um agente transformador do
próprio meio.
Educador: Lucas Cruz

Carga horária: 66 horas (22 encontros)
Turma 18

Período: outubro a março-22
Publico atendido: 15

Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (Rua Franklin do Amaral 1575)
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Espaço Fundação Stickel

Rua Nova Cidade 195 Vila Olímpia São Paulo

Exposição de reabertura: De tudo, apartes de Adolfo Montejo Navas
Abertura: 23/10/2021 das 11 às 16h

Período de visitação: de 23/10 a 17/12/2021
Público: 500 visitantes
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ESPAÇO FUNDAÇÃO STICKEL
Exposição “De tudo, apartes” de Adolfo Montejo Navas
Artista plástico, poeta, escritor, crítico e editor, Adolfo Montejo Navas, homem de

muitas faces, concilia interesses e ações em frentes variadas, frequentemente
entrecruzando-as, o que faz com uma desenvoltura e fertilidade capaz de nos
deixar encolhidos num canto. Produz muito e incessantemente, sobretudo

desde que se mudou para Iguaçu, optando por um ambiente mais calmo,
menos tumultuado, próprio para a criação de sua obra e de seu filho, Leonardo,
bem distante do Rio de Janeiro, cidade trepidante e arrebatadora, onde se

fixou no começo da década de 1990, deixando para trás sua Madrid natal.

Inicialmente conhecido por suas críticas no âmbito da música e das artes

plásticas, rapidamente impôs-se como curador de mostras afinadas, como

as de Paulo Bruscky, Anna Bella Geiger, Nelson Leirner e Victor Arruda, entre
muitos outros.

Pois tudo isso não conta nem metade da história: Adolfo revelou-se um
poeta consumado, artífice das palavras, da poesia visual, além de objetos

insólitos, resultantes do seu modo desconcertante de abordar o mundo,

cujas referências mais diretas são o norte americano Joseph Cornell e o
belga Marcel Broodthaers. Em suma, nosso Navas singra pelos signos como
bom descendente do Poema-Processo, urdindo caligrafias situadas entre
o desenho e a escritura, com um olhar sobre os objetos digno de um Julio
Cortazar; numa palavra, estamos diante de um artista camaleônico.

Como forma de curar a ressaca interminável dessa pandemia, a Fundação
Stickel decidiu fazer uma exposição da obra de Adolfo. Uma pequena parcela,

é claro. O foco será na sua poesia visual associada a alguns de seus jogos,
incluindo a obra “Decode” resultado de uma performance realizada no dia

da abertura. Sim, nosso artista realizou um poema visual ao vivo, no dia da
abertura da exposição, diante de todos que lá estiverem, isso porque ele,
havia esquecido de dizer, agora decidiu revelar sua face performer. Ah, esse
Adolfo, que mais falta ele ser?
por Agnaldo Farias
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Atividade com 12 arte educadores da Fábrica de Cultura Vila Nova

Cachoeirinha), realizada no Espaço Fundação Stickel (Rua Nova Cidade 195 Vila Olímpia) em 8 de novembro de 2021 às 14h.

46

Educativo da exposição “De tudo, apartes”
Atividade com 30 educadores da Escola Estadual Condessa Filomena

Matarazzo (Avenida Paranaguá 472 - Ermelino Matarazzo), realizada no local
em 8 de novembro de 2021 às 10h.
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FACES
Festival de Arte e Cultura Erico Stickel
O FACES – Festival de Arte e Cultura Erico Stickel abre um novo capítulo na

nossa história, avançando na inquietação de despertar reflexões por meio

da arte e consolidando a Fundação Stickel como fomentadora de debates e
ações socioculturais.

Com os olhos voltados para o futuro da sociedade, o Festival tem suas raízes
fincadas no legado da nossa instituição: seu nome homenageia Erico João
Siriuba Stickel, que instituiu a Fundação Stickel com sua esposa, Martha,
em 1954. Em abril de 2020, celebramos o centenário do dr. Erico e suas

preocupações sociais, ações pioneiras e a afinidade com as artes inspiraram
o desenvolvimento do FACES.

Realizado em agosto de 2021, o festival ocorreu de forma 100% digital, com
mesas e ações on-line cujas temáticas discutem, entre outras reflexões, a
arte como instrumento propulsor de transformação social.

Número total de visualizações individuais durante as transmissões: 740

Foto de Werther Santana - Estadão
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AÇÃO SOCIAL COVID-19
Criamos a Ação Social COVID-19 com o objetivo de prestar assistência
emergencial através de doações de cestas básicas, material de higiene
pessoal e recursos financeiros para instituições que estão na linha de frente
do combate à fome e desigualdade social - conscientizando nossos públicos
sobre a necessidade de compaixão e solidariedade.
Priorizamos instituições de pequeno porte e que realmente se beneficiariam
do nosso esforço, por isso, selecionamos o Goodtruck Hub São Paulo e o
CREVE (Centro de Ressocialização Escolhidos para Vencer).
O Goodtruck tem como missão levar a comida da onde sobra para onde falta.
Através de diversos projetos e ações em colaboração com empresas parceiras
e voluntários, eles resgatamos alimentos que seriam desperdiçados e fazem
a destinação de refeições e/ou kits alimentares para famílias que vivem em
situação de vulnerabilidade social.
O que fizemos
Exibimos o manifesto da instituição em nossos cursos on-line
Posts em nossas redes sociais para direcionar possíveis doadores
Doação de R$ 10.000,00
Impacto
1,3 toneladas de alimentos doados
100 famílias diretamente beneficiadas

* Considerando que cada família seja composta por 3 pessoas, atendemos 300 pessoas

A CREVE atende a população em situação de vulnerabilidade de MiracatuSP, realizando ações assistenciais e atendimentos individuais. Possuem um
espaço próprio para reabilitação de pessoas que precisam de tratamento e
ressocialização - os atendimentos são feitos de forma rotativa e durante o
período que cada paciênte fica no espaço, o individuo reaprende a enxergar a
sociedade de maneira civilizada, responsável e solidaria.
O que fizemos
Posts em nossas redes sociais para direcionar possíveis doadores
Entrega de 30 cestas básicas e de higiêne pessoal
Doação de R$ 6.340,00 para reforma da cozinha utilizada pela instituição
Impacto
30 famílias diretamente beneficiadas

* Considerando que cada família seja composta por 3 pessoas, atendemos 90 pessoas
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Como resultado de um trabalho realizado desde 2019, consolidamos nossa
Captação de Recursos e estamos enviando cada vez mais propostas e

projetos para serem realizados por Leis de Incentivo. Um fato que tem ajudado
muito em nossa sustentabilidade.

O esforço continua! Queremos e precisamos da ajuda de empresas e pessoas
interessadas em apoiar a transformação através da arte.

Descrição dos valores aprovados nas Leis de Incentivo em 2021:
Valores em reais (R$)

Descrição

2.056.097

Rouanet

1.670.757

PROMAC

385.340
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Quantidade de atividades

Público

16

1334

A Imagem Gráfica

1

97

Dicas e Truques para Fotografar com o Celular

2

199

Introdução à Arte Brasileira - módulo I

1

105

Introdução a Arte Brasileira - módulo II

2

202

Introdução a Arte Contemporânea - módulo II

1

102

Introdução a Arte Contemporânea - módulo III

1

90

Introdução a Arte Contemporânea - módulo IV

1

100

Música como Processo de Escuta

2

73

Nichos da Fotografia de Arquitetura - módulo I

1

92

Nichos da Fotografia de Arquitetura - módulo II

1

102

Processo Criativo na Estamparia

1

31

Vacina Contra Monotonia

2

141

Retomada Presencial

3

37

Marchetaria: Arte de Juntar Pedaços

1

10

Olhares Sobre a Cachoeirinha - básico

1

12

Olhares Sobre a Cachoeirinha - intermediário

1

15

Cursos Online

54

RESUMO DE ATIVIDADES
Quantidade de atividades

Público

Espaço Fundação Stickel

3

542

Exposição “De tudo, apartes”

1

500

Educativo

2

42

Quantidade total de atividades

Público total

Resumo de Atividades e Resultados

25

3043

Cursos Online

16

1334

Retomada Presencial

3

37

Espaço Fundação Stickel

3

542

FACES

1

740

Ação Social COVID-19

2

390

55

56

Foto de Milena Aparecida Cavalcanti Sucena Marcolino
Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico (turma 18)

BOLSAS DE ESTUDO
Desde 2016 damos continuidade a tradição da Fundação Stickel em conceder

bolsas de estudo a funcionários e/ou seus familiares e pessoas carentes,
através do pagamento de suas mensalidades escolares.

A concessão das bolsas está condicionada à critérios de necessidade,

disciplina, mérito e aproveitamento, incluindo comprovação de frequência e
aprovação nos cursos.
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PARCEIROS

Apoio institucional

ESCOLA ESTADUAL
CONDESSA FILOMENA
MATARAZZO

CENTRO DE
RESSOCIALIZAÇÃO
ESCOLHIDOS PARA VENCER
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Balanços patrimoniais encerrados em 31/12/2021 e 2020
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RELATÓRIO FINANCEIRO
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercios findos em 31/12/2021 e 2020
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Demonstração do superávit/déficit para os
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
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Demonstração dos fluxos de caixa para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
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Fundação Stickel
Rua Nova Cidade 193
Vila Olímpia São Paulo SP 04547-070
Tel. (11) 3083-2811
adm@fundacaostickel.org.br
www.fundacaostickel.org.br

