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#ModaProNovoMundo
Somos uma fundação
que acredita na moda como uma
plataforma de educação e de
transformação social.

ATUAMOS

PROPOMOS

COMO FAZEMOS

Transformando e
preparando
pessoas para o
mercado de
trabalho

#ModaProNovoMundo

Unindo passado e
futuro da moda,
inspirando o
protagonismo

EMPREENDEDORISMO

CULTURA CRIATIVA
CONEXÃO VAREJO

Uma nova forma de
pensar e fazer Moda,
que incentive
Economia Afetiva

MEMÓRIA & CULTURA

Nosso 2º Trimestre
Entramos no segundo trimestre de 2017 com muito trabalho sendo realizado e alguns frutos já
colhidos: Rodamos os
trilhados. As primeiras capacitações nos revelam como é importante a atuação em rede e o
impacto da FHH através de nosso propósito. Estamos promovendo a transformação das
pessoas que acreditam e buscam se tornar ainda mais protagonistas em suas jornadas.

Amélia
Malheiros
Gestora da FHH

O trabalho de reposicionamento nos nossos canais de comunicação, iniciado em 2016 ganhou
força, e a Fundação Hermann Hering finalmente aderiu as redes sociais! A conexão com nosso
público jovem de idade e de espírito passa a ser instantânea. Convidamos as pessoas para
chegar mais perto, para fazer parte, discutir, trocar e se juntar a nós no movimento
#ModaProNovoMundo, criado para discutir o papel da moda na construção de um mundo
melhor, mais consciente e sustentável, que compartilha, que é coletivo, que se importa com os
outros .
Nossas parcerias vêm ganhando forças e novidades vêm por aí. VEM COM A GENTE!

Destaques FHH
Principais acontecimentos do trimestre

ACERVO

CAPACITAÇÃO

EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DA
MARCA
EM VITRINES

INÍCIO DO CURSO ARTE DE
COSTURAR EM INDAIAL

PROGRAMA
DesignerPor1dia

Para criar as vitrines da
Coleção Outono 2017, a
equipe da marca Hering
pesquisou no nosso
Centro de Memórias os
elementos e ícones que
representam a tradição
da marca.

Acreditamos que receber pode sempre
ser um aprendizado, e por isso, lançamos
ao público o programa #Designerpor1Dia,
que propõe ao visitante de público
escolar uma experiência coletiva de
pesquisa, criação e movimentação.

80
Foi realizada a aula
inaugural do curso
Arte de Costurar na
cidade de Indaial - SC,
uma parceria da
Fundação Hermann
Hering com o Senai e
apoio da Cia. Hering.

04/ABRIL

ABRIL

participantes

O conteúdo promove o
desenvolvimento de
habilidades técnicas de
costura e foi realizado
na Unidade Encano da
Cia. Hering, local em que
terão aulas teóricas e
práticas

09/ABRIL

24/ABRIL

PROPÓSITO

ACERVO

DESAFIO

PARCERIA

1º ENCONTRO
#ModaProNovoMundo

FESTA DO
TRABALHADOR

PREDIO DA FIAÇÃO NO
ATELIER VERTICAL DA FURB

SEMANA DO BRINCAR

O Atelier Vertical é uma
atividade curricular do
curso da Arquitetura e
Urbanismo da FURB
que tem como objetivo
conectar as pessoas e
suas realidades.

O encontro visa o debate do
futuro da moda e da cadeia
têxtil.
Junto com o programa Moda
Sustentável da Cia. Hering,
revelamos frutos nosso projeto
Trama Afetiva, de 2016.
04/ABRIL

ABRIL

Na tradicional festa que
ocorre em Blumenau, a
FHH aproximou o
acervo da comunidade.

200

Pessoas passaram
em nosso stand
01/MAIO

MAIO

A FHH através do
grupo
iNOVArenque
propôs como
desafio repensar
a utilização do
antigo prédio da
fiação de 1914.

Museu + marca Hering Kids
A marca Hering Kids lança
anualmente o Manual do
Brincar, e neste ano o
Museu Hering celebrou o
lançamento promovendo
ações especiais como a
Jogoteca no Dia Manual do
Brincar.

300
Graduandos e
professores
participaram da
proposta

09/MAIO

23 28/MAIO

LANÇAMENTO

A FHH chegou
nas redes!

A Fundação lançou suas redes sociais com a
campanha #ModaProNovoMundo,
conectando o público com o nosso propósito
de pensar a moda por um mundo melhor!

695
Seguidores

Passamos a produzir
notícias, participar de
eventos com mais
propriedade além de
divulgar conteúdos ricos
e inspiradores.

(maio - junho)
23/MAIO

MAIO

NEWSLETTER MAIO/17

UPCYCLING

MUSEOLOGIA

INTERAÇÃO

TRAMATECA NO 100em1Dia
BLUMENAU

EQUIPE DO ACERVO NO
7º ModaDocumenta

3ª CAMINHADA
CULTURAL
O evento proporciona o
descobrimento do bairro Bom
Retiro através da interação
das pessoas e espaços.
O grupo iNOVArenque
propôs reflexões sobre a
transformação do espaço
industrial e seu valor históricoarquitetônico.

TRAMATECA é um
banco de troca de
tecidos, uma forma
criativa de dar um
novo destino à
pequenos pedaços de
resíduos têxteis e que
incentiva a economia
afetiva e o upcycling.

Convidamos pessoas
para participar da ação
e promover a troca de
tecidos parados por
novos tecidos, gerando
a movimentação do que
para alguns poderia
terminar no lixo.
03/JUNHO

JUNHO

O Seminário fomenta as
discussões conceituais e
técnicas que envolvem a
memória da moda no
Brasil, trazendo
profissionais renomados
na preservação,
pesquisa e comunicação
da moda.

A equipe responsável
pelo acervo da FHH
apresentou estudo
elaborado
internamente sobre a
preservação de
acervos têxteis em
malha.

02/JUNHO

24/JUNHO

Eixo

| Memória & Cultura |
Museu Hering + Centro de Memórias Ingo Hering

MEMÓRIA & CULTURA

90.795
Visitantes passaram pelo

Os eventos do 2º
trimestre trouxeram

759 pessoas

ao Museu Hering

Museu Hering até hoje

Só este ano já recebemos:
6.179 Visitantes espontâneos
130 Colaboradores
723 Estudantes
743 Turistas
1.035 Pessoas em eventos
COMPARATIVO:

Jan - Jun 2016

Jan - Jun 2017

7.226 pessoas

8.810 pessoas

+ 1.584 pessoas em relação ao mesmo
período do ano anterior

Upgrade!!

7º lugar

de 62 atrações
mais indicadas
para visitação em
Blumenau
Fonte: site TripAdvisor

MEMÓRIA & CULTURA

+1.293

Já atendemos:

Novos itens passaram
a compor o acervo
histórico este ano,
originados via doações e
coletas de materiais
importantes.

24.913

Acervos documentados
em nova metodologia
até agora

25 + 280

Pesquisas

Cessões
de acervo

Temas X Finalidades
Franquias

Livro Assoc. Brasileira de Franquias

Protagonismo das Mulheres

Evento Semana de Museus

Fundação de cooperativas

Homenagem ao dia do Cooperativismo

100 anos Bombeiros

Comemoração e homenagem interna

Conquistamos!
Centro de Memória Ingo Hering foi contemplado pelo Fundo Municipal de Apoio a
cultura de Blumenau, com o projeto

Trajetórias pessoais e memória empresarial
em Blumenau: Ações de preservação e
Inventário de documentos do Castelinho de
Gertrud Gross Hering.
A implantação do projeto inscrito ocorrerá entre 09/2017 05/2018 e as diversas
atividades contemplam a guarda, preservação e documentação destes importantes
materiais .
30/JUNHO

COMO ANDAM NOSSOS PROJETOS
EIXO EMPREENDEDORISMO

5 turmas
do curso ARTE DE
COSTURAR já foram
iniciadas e

84 alunos
pessoa física estão
realizando os cursos, que
ocorrem nas cidades de
Indaial - SC
Córrego do Ouro GO
Itapirapuã GO
O curso é uma parceria
com o SENAI e as aulas
ocorrem entre Abril
Julho/17.

EIXO CONEXÃO VAREJO

Foi lançado o programa
EDUCAÇÃO EM FOCO,
voltado para profissionais
da área de educação.

Mais de 80

coordenadores
participam da capacitação,
que é uma parceria da FHH
com a Labor Educacional e
a Prefeitura Municipal da
cidade de Parnamirim GO.
Entre Abril e Agosto/17
foram realizados 04
encontros presenciais de
8h cada.

EIXO CULTURA CRIATIVA

Está tramitando o projeto
TRAMA AFETIVA
no Programa de Ação
Cultural ProAC da
Secretaria da Cultura do
Governo do Estado de São
Paulo.
Status: aguardando
aprovação

Vem com a gente!

| Pessoas |
Amélia Malheiros
Assessoria Gestão

Franciele Machado
Assistente Museologia

Valquiria Venturi Starke
Analista Administrativo

Daniel Philipi Knop
Assistente Museologia

Sergio Sartori
Assessoria Projetos

Juliana Behrens
Estagiária

Luisa Davet
Mediadora

Junia Costa Raulino
Estagiária

Kahina Thirsa Hostin
Mediadora

Joao Rocha
Assistente Museologia

Yago Foerster
Estagiário

| Diretoria |

Conselho Curador
Ivo Hering
Hans Prayon
Fabio Hering,
Alessandra Cristina da Costa Morrison,
Evandro Carlos Badin
Conselho Fiscal
Ronaldo Loos
Edgar de Oliveira Filho
Moacyr José Matheussi
Suplentes Conselho Fiscal
Fábio Baumgarten
Jailson Cesar Stahelin
Maria Claudia Oréfice

Diretoria Executiva
Diretor Presidente

Diretora Financeira
Karina Koerich
Diretor Técnico
Marciel Eder Costa

| Parceiros |
Pessoa Física
Amelia Malheiros
Claudio Hering Meyer
Jaílson Cesar Stahelin
Marciel Eder Costa
Rogerio Kroth
Uta Hedy Hering Meyer

Pessoa Jurídica

Antonio Dias da Silva Filho
Fabio Hering
Karina Koerich
Marília Xavier Cury
Ronaldo Loos

Carlos Tavares do Amaral
Gildo Jose Koerich
Marcelo Toledo
Marli Puhlmann
Roseli de Borba

contato@fhh.org.br
47 3321 3340
www.fhh.org.br

f

Vem com a gente
facebook.com/FundaçãoHermannHering

