
 



A Fundação Cásper Líbero, entidade sem fins 
lucrativos demonstra, por meio de seu Balanço Social 
2011, o fiel cumprimento de seus Objetivos.



Coordenação: Márcia Cristina Firmo 
Conteúdo: Instituto Filantropia 
Projeto gráfico: Zeppelini Editorial 
Fotos: Gazeta Press



Sumário
Apresentação �������������������������������������������������������������������������5

Cásper Líbero����������������������������������������������������������������������14  

Cronologia ����������������������������������������������������������������������������16

Palavras da liderança ����������������������������������������������������18

Fazendo a diferença internamente ������������������������20

Informação e tecnologia ����������������������������������������������24

Rádio Gazeta ����������������������������������������������������������������������28

GazetaEsportiva�Net �������������������������������������������������������32 

Faculdade Cásper Líbero ����������������������������������������������34 

Grupo de Cidadania Empresarial �����������������������������40

Palavras Finais ������������������������������������������������������������������50

Balanço social anual ������������������������������������������������������52





Ap
re

se
nt

aç
ão

Ap
re

se
nt

aç
ão



6

Re
la

tó
rio

 d
e 

At
iv

id
ad

es
 S

oc
ia

is
 2

01
1 

- 
Fu

nd
aç

ão
 C

ás
pe

r L
íb

er
o A Fundação Cásper Líbero é concessionária da TV Gazeta, canal 

11, das Rádios Gazeta AM e FM. É mantenedora da Faculdade 
Cásper Líbero e proprietária do site GazetaEsportiva.Net� 

Todas as suas Unidades de Negócio são parceiras de modo a de-
senvolverem suas atividades com sustentabilidade, com o papel de 
apoiar iniciativas de cidadania e de utilidade pública� Assim, sur-
giu uma área que é voltada aos projetos sociais, que incentivam o 
comportamento cidadão dentro e fora da Fundação: o Grupo de 
Cidadania Empresarial� 
O Conselho Diretor delibera as políticas, ações e estratégias do dia 
a dia, e seus membros exercem suas funções voluntariamente� A 
Fundação aplica seus recursos e resultados operacionais na manu-
tenção e desenvolvimento de seus valores institucionais, conforme 
descrito em seu estatuto social�

A publicação deste Relatório de Atividades Sociais tem o papel de 
apresentar amplamente os resultados práticos das ações realizadas 
em busca de atingir seus objetivos�  

Áreas de atuação
Comunicação, mídia (rádio, televisão e jornal eletrônico), mantenedo-
ra de escola de educação de nível superior, abrangendo técnicas e ar-
tes relativas à informação e à comunicação de ideias – com particular 
tradição no Jornalismo – o ensino de humanidades, história e filosofia, 
da língua portuguesa e de seus usos�  
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Projeto original do edifício Cásper Líbero



8

Re
la

tó
rio

 d
e 

At
iv

id
ad

es
 S

oc
ia

is
 2

01
1 

- 
Fu

nd
aç

ão
 C

ás
pe

r L
íb

er
o

Unidades de negócio
A atuação da Fundação Cásper Líbero se dá por meio de suas unidades de negócio, a saber:

 Faculdade Cásper Líbero:  pioneira e tradicional no ensino de Jornalismo, a faculdade atua 
com excelência e qualidade em três outros cursos – Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas e Rádio e TV� A faculdade possui cur-
sos de mestrado e pós-graduação�  

 Rádio Gazeta FM:  a rádio foi inaugurada em 1947 e começou suas atividades em fre-
quência modulada (FM) em 18 de fevereiro de 1976� Até hoje trabalha 
pela disseminação da informação e entretenimento�

 TV Gazeta (canal 11):  jornalismo, esportes, variedades e notícias de interesse social são os 
focos abordados pela televisão� Tecnologia foi a palavra de ordem no 
ano de 2011� A inauguração da nova técnica possibilitou a migração 
total da programação para a tecnologia HD e o aumento da capacida-
de de produção�

 Gazeta Esportiva.Net: portal de internet fruto do jornal impresso A Gazeta Esportiva, que migrou 
para a versão on-line cobrindo amplamente notícias esportivas transmi-
tidas em tempo real�

Valores
Os valores seguidos pela Fundação Cásper Líbero existem para que sua missão seja colocada em prática 
de acordo com fundamentos que condizem com a cultura da instituição� São eles:

 Pioneirismo nossa própria história, na figura de seu fundador, traduz o significado 
deste valor, que é estar sempre à frente de seu tempo, buscando a 
inovação� 

 Tradição consolidamos uma trajetória de respeito, por meio de uma atuação 
consciente de quem somos e para quem trabalhamos�

 Ética  é a regra básica de sustentação do nosso trabalho�

 Excelência nosso objetivo profissional está vinculado à contínua busca pela exce-
lência no trato diário com os diversos públicos�

 Qualidade aplicada em tudo o que fazemos, em todos os nossos relacionamen-
tos, mas, acima de tudo, no aprendizado como organização moderna 
e afinada com seu tempo.

 Integração para sermos fortes, temos que acreditar no trabalho em equipe, na 
sinergia e no posicionamento que nos permita agir como um time, 
apaixonados pelo que fazemos�

 Cidadania em nossa sociedade, esse é o diferencial que trazemos como força 
maior de nosso trabalho, não apenas como conceito, mas também 
como uma prática diária de todos desta Fundação�
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Missão
Em seu testamento, Cásper Líbero expressou seu desejo de que a Fundação fosse uma instituição que 
apoiasse a construção de uma sociedade justa e desenvolvida, por meio da educação qualificada e da 
comunicação� Em um dos trechos, estabelece:
“ ��� Eu, Cásper Líbero, quero e disponho que todos os meus bens remanescentes sejam reunidos e aplica-
dos como patrimônio da Fundação que ora instituo, aparelhados dos inventos e aperfeiçoamentos que o 
progresso for engendrando, fidelíssima à elevada finalidade da Fundação”. 
Assim, com base na sua vontade, a missão da Fundação Cásper Líbero é: aprimorar a cultura nacional, 
a prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento social do cidadão.

Sala São Paulo: Prêmio Construindo a Nação 2011
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Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
Processo de número 075.351/60, de 07/10/1960 e recadastrada pelas 
Resoluções nº 62, de 30/04/1997 (D.O.U. 05/05/97) e 123, de 20/05/1999 
(D.O.U. 21/05/1999).

Registro no Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
Nº 0289/SP/2000, em 22/11/2000.

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS)
Nº 0689/SP/2003 em 30/04/2003, renovado pela Resolução COMAS número 
189 de 27/10/2006 e renovado pela Resolução COMAS nº 429 de 16/01/2010, 
com validade até 30/04/2012.

Última alteração estatutária
4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São 
Paulo sob o nº 569.158, protocolado sob o nº 235.337, averbado no registro 
primitivo número A00000273, em 19/05, e registrado em 06/01/2010.

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos
Período de 2001 a 2003 – Impetrado Mandado de Segurança com pedido 
de liminar contra os atos do Presidente e do Secretário Executivo do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS (processo nº 2003.34.00.011.078-7– 
15ª Vara Cível Federal de Brasília), que indeferiu a renovação do certificado. Foi 
denegada a segurança, mas reformada através do provimento da apelação 
interposta pela Fundação. Dessa decisão houve recurso, o qual está pendente de 
julgamento. 

Período de 2004 a 2009 
Renovados e emitidos os respectivos certificados por força da Medida Provisória 
446/08.

Registros e Títulos
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Período de 2010 a 2012
Em análise perante o Ministério da Educação – MEC o pedido de renovação do 
certificado (processo nº 71010.005181/2009-36).

Título de Utilidade Pública Federal 
Decreto nº 62.469, publicado no D.O.U. de 26/03/1968, devidamente renovado 
até a presente data.

Título de Utilidade Pública Estadual 
Decreto nº 38.478, publicado no Diário Oficial do Estado de 22/03/1994, 
devidamente renovado até a presente data.

Título de Utilidade Pública Municipal
Decreto nº 32.341, publicado no Diário Oficial do Município de 29/09/1992, 
devidamente renovado até a presente data. 

Fundação Cásper Líbero
Instituição de Natureza Civil sem Fins Lucrativos inscrita no CNPJ/MF sob o 
número 61.277.273/0001-72.

Sede
Avenida Paulista, 900 
Bela Vista  
São Paulo/SP 
CEP 01310-940  
Tel.: (+55 11) 3170-5730  
Fax: (+55 11) 3170-5630 
E-mail: cidadaniaempresarial@fcl.com.br
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Conselho Diretor
 Presidente: Paulo Camarda
 Vice-presidente: Leonardo Placucci Filho
 Diretor: Ulysses Vasconcellos Diniz

 Conselho Curador Presidente: Carlos Francisco Bandeira Lins
  Vice-presidente: Victor Malzoni Júnior

 Conselheiros Alberto Rivera Vasques
  Angela Esther Oliveira
  Aníbal Horta Figueiredo
  Antonio Vico Mañas
  João José Marques
  José Luiz Proença
  Júlio Deodoro de Souza
  Luiz Roberto Gonçalves
  Maria Cristina de Paula Abreu
  Marinês Rodrigues
  Paulo Roberto de Souza
  Sergio Felipe dos Santos
  Silvio Alimari
  Valter Sartori
  Profª Drª Tereza Cristina Vitali

 Promotor de Justiça  Dr� Airton Grazzioli
 Cível de Fundações

 Superintendências Geral: Sergio Felipe dos Santos
  Comercial: Luiz Fernando Taranto Neves
  Administrativa e Financeira: Maria Cristina de Paula Abreu
  Patrimonial: Angela Esther de Oliveira
  Rádio Gazeta FM: Alberto Rivera Vasques
  Gazeta Esportiva�Net: Júlio Deodoro de Souza
  TV Gazeta – Geral: Silvio Alimari
  Programação: Marinês Rodrigues
  Faculdade Cásper Líbero
   Diretora: Profª Drª Tereza Cristina Vitali
   Vice-diretor: Prof� Dr� Wellington Wagner Andrade

Gestão 2010
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Conselho Diretor
 Presidente: Paulo Camarda
  Vice-presidente: Leonardo Placucci Filho
  Diretor: Ulysses Vasconcellos Diniz

 Conselho Curador Presidente: Carlos Francisco Bandeira Lins
  Vice-presidente: Victor Malzoni Júnior

 Conselheiros Alberto Rivera Vasques
  Angela Esther Oliveira
  Aníbal Horta Figueiredo
  Antonio Vico Mañas
  João José Marques
  José Luiz Proença
  Júlio Deodoro de Souza
  Luiz Roberto Gonçalves
  Maria Cristina de Paula Abreu
  Marinês Rodrigues
  Paulo Roberto de Souza
  Sergio Felipe dos Santos
  Silvio Alimari
  Valter Sartori
  Profª Drª Tereza Cristina Vitali

 Promotor de Justiça  Dr� Airton Grazzioli
 Cível de Fundações

 Superintendências Geral: Sergio Felipe dos Santos
  Comercial: Luiz Fernando Taranto Neves
  Administrativa e Financeira: Maria Cristina de Paula Abreu
  Patrimonial: Angela Esther de Oliveira
  Rádio Gazeta FM: Alberto Rivera Vasques
  Gazeta Esportiva�Net: Júlio Deodoro de Souza
  TV Gazeta – Geral: Silvio Alimari 
  Programação: Marinês Rodrigues
  Faculdade Cásper Líbero
   Diretora: Profª Drª Tereza Cristina Vitali
   Vice-diretor: Prof� Dr� Wellington Wagner Andrade

Gestão 2011
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Cásper Líbero nasceu em Bragança Paulista, cidade do interior de 
São Paulo, em 2 de março de 1889. Começou a atuar profissional-
mente aos 20 anos, ao se formar em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Dois anos depois, de-
monstrou seu espírito empreendedor e fundou o jornal “Última Hora”, no 
Rio de Janeiro; mais tarde, criou a primeira agência de notícias do Estado 
de São Paulo, a Agência Americana. 

Em 1918, aos 29 anos, tornou-se proprietário e diretor do vespertino 
A Gazeta, modernizando-a e transformando-a num dos maiores órgãos 
da imprensa da época. Desde então Cásper demonstrava sua genialidade 
e capacidade criativa para a área de comunicação. Inovador, substituiu o 
telégrafo pelo teletipo e implantou novas técnicas de gravura, composição 
e impressão gráfica (a primeira em cores no Brasil), além de uma nova di-
nâmica no sistema de distribuição do jornal, permitindo que este chegasse 
até os leitores em tempo absolutamente recorde para a época.

As mudanças propostas por Cásper Líbero não se restringiram apenas à 
parte gráfica. A Gazeta foi precursora de uma série de mudanças na área 
editorial e na linguagem jornalística utilizada nos tabloides de então. Aos 
seus jornalistas e redatores era dada total liberdade de expressão:

 “A Gazeta é um lar. A Gazeta não é somente minha e dos meus compa-
nheiros do mais alto ao mais humilde. A Gazeta é de São Paulo. Dou in-
dependência moral, material e profissional aos seus redatores. A Gazeta 
é de todos.” (Cásper Líbero)

Em 1939, inaugurou a sede própria do jornal A Gazeta, então chamada 
de Palácio da Imprensa, localizada à Rua Conceição, 88, atual Avenida 
Cásper Líbero, em São Paulo. Cásper sempre foi admirador dos esportes 
e, assim, instituiu a “Gazeta Esportiva”, que inicialmente era um encarte 
de A Gazeta, e depois passou a ser um dos jornais mais completos de 
esportes da América Latina, com recordes de tiragem durante a Copa do 
Mundo de 1970. 

Na década de 1940, indo atrás do sonho de criar um complexo de co-
municações, Cásper adquire a Rádio Educadora Paulista, que passou a 
se chamar Rádio Gazeta PRA-6. Em 27 de agosto de 1943, vítima de 
acidente aéreo, Cásper Líbero falece no Rio de Janeiro.

O que poderia ser considerado o fim de um ciclo de prosperidade não 
ocorreu, pois graças às ideias inovadoras, ao perfil profissional e ao com-
portamento adotado pelo jornalista em sua curta trajetória de vida, ele 
conseguiu plantar, germinar e desenvolver em seus companheiros o gos-
to, a determinação e o amor aos meios de comunicação.

Em 10 de agosto de 1944, constituiu a Fundação Cásper Líbero, com 
o propósito de dar seguimento ao trabalho e à obra de seu patrono. O 
complexo reúne hoje a TV Gazeta, as Rádios Gazeta FM e Universitária 
AM/890 Khz, GazetaEsportiva.Net, além da Faculdade Cásper Líbero. 



Projeto original edifício Cásper Líbero

Cronologia

1944
Criação da Fundação 
Cásper Líbero. 

1947
Inauguração do 
primeiro curso de 
jornalismo do Brasil, 
Escola de Jornalismo 
Cásper Líbero. Outorga 
da Rádio Gazeta Ltda., 
atual Rádio Gazeta FM.

1958
Deliberada pela 
Diretoria a construção 
do prédio da Avenida 
Paulista.

1961
Jânio Quadros revoga 
decisão de Juscelino 
Kubitschek e restitui a 
concessão do canal de 
TV à Fundação Cásper 
Líbero, a qual havia 
lhe sido outorgada em 
1959. 

1970
Quando o Brasil 
conquistou o 
tricampeonato na Copa 
do Mundo de Futebol, 
a Gazeta Esportiva 
atingiu o recorde de 
534.530 exemplares. 

1972
A Escola de 
Jornalismo Cásper 
Líbero se transforma 
em Faculdade de 
Comunicação Social 
Cásper Líbero, 
incorporando os cursos 
de Relações Públicas 
e Publicidade e 
Propaganda. 

Edifício Maurice Levy 3º, sede da A Gazeta na década de 1920



Experiência que faz a diferença

Nos 68 anos de existência da Fundação, muitos 
acontecimentos e momentos marcaram época não 
só no âmbito institucional, mas também na história 
da comunicação como um todo. A seguir, confira 
alguns anos que retratam o trabalho da FCL.

1983
É inaugurada a torre de 
transmissão da TV Gazeta.

1997
O jornal A Gazeta Esportiva 
estreia na internet.

2001
A Gazeta Esportiva deixa 
de ter circulação impressa e 
passa a ser veiculada pela 
internet.

2007
Celebração de 60 anos de 
existência da Faculdade 
Cásper Líbero e de 60 anos 
de A Gazeta Esportiva 
edição diária. Início das 
transmissões no sistema 
digital

2011
Início das transmissões 
pela TV Gazeta no sistema 
digital de alta definição. 
Desenvolvimento de uma 
estação de tratamento para 
aproveitar água subterrânea 
que aflora no subsolo da 
Fundação.



Paulo Camarda

“O segredo da felicidade no trabalho está contido 
em uma palavra: excelência. Saber como fazer bem 
alguma coisa é desfrutá-la”

Pearl Buck

Há sessenta e oito anos, a Fundação Cásper Líbero iniciou as suas 
atividades com base nos ideais de seu fundador. Estabelecer um 
grupo de comunicação e uma faculdade de jornalismo era o seu 

sonho, prezando pela alta qualidade e pelo compromisso com o desen-
volvimento da sociedade. Dando continuidade a esse legado, a Fundação 
acredita e difunde a ideia de que a educação é a base de todo e qualquer 
progresso, aplicando essa prática em todas as suas unidades de negócio.

Os valores estabelecidos por Cásper Líbero continuam intrínsecos à ro-
tina de trabalho e aos resultados que refletem na sociedade. Sabemos 
que o apoio ao Terceiro Setor e às comunidades menos favorecidas deve 
estar atrelado à educação, pois é esse esforço conjunto que leva ao real 
desenvolvimento de uma sociedade. 

Assim, atuando com tradição, excelência, ética e cidadania, a Fundação 
Cásper Líbero fundamenta todas as suas atividades em práticas de res-
peito e incentivo ao funcionário, ao aluno, aos colaboradores e às orga-
nizações sociais parceiras. 

O tema do balanço deste ano é o ato de fazer a diferença.  E é o que de-
monstramos aqui: como as ações e a cultura da Fundação em si podem 
impactar positivamente nas vidas das pessoas que compõem nossos 
públicos interno e externo por meio de realizações em parceria com as 
nossas unidades de negócio. 

Além de conhecer as atividades e resultados do ano de 2011, mostra-
mos também depoimentos de pessoas que tiveram de alguma forma 
suas vidas tocadas pela Fundação.

Apontamos nesta publicação alguns dos resultados de nossos esforços 
para continuarmos cumprindo nossa missão diariamente, reiterando a 
vontade de nos aprimorarmos sempre para seguir adiante com qualida-
de e excelência.

Paulo Camarda
Presidente do Conselho Diretor



Sergio Felipe

 “A educação exige os maiores cuidados, porque influi 
sobre toda a vida”

Sêneca

Desde os primórdios, a educação se constitui como a base de uma 
sociedade. No princípio da humanidade, os grupos aprendiam téc-
nicas de caça, de pesca e de luta para sobreviver. Esses conceitos 

evoluíram e se desenvolveram de diversas maneiras com o passar dos 
séculos. 

Até hoje, a educação define a relação das pessoas em sociedade, define 
o desenvolvimento desta sociedade e também a forma como ela evolui. 
Com este pensamento, a Fundação Cásper Líbero preza pela educação 
de qualidade e excelência desde que foi criada. Esta edição do Balanço 
Social tem como foco o ato de fazer a diferença, e a educação certa-
mente tem este poder. Pessoas fazem a diferença nas vidas umas das 
outras, instituições fazem a diferença na vida de quem as frequenta, e a 
educação, sem dúvida, faz a diferença na vida de quem aprende e coloca 
em prática o que aprendeu. 

E aqui não se trata apenas da educação formal e acadêmica, mas tam-
bém da educação para a vida, para a convivência social e para o respei-
to ao próximo. Estes são valores intrínsecos à Fundação Cásper Líbero, 
colocados em prática diariamente com seu público interno e externo, 
com a função de inspirar atitudes que continuem a fazer a diferença na 
humanidade.

Sergio Felipe
Superintendente Geral



Fazendo a difer ença internamente
Fazendo a diferença       internamente

Recepção do edifício Cásper Líbero



Fazendo a difer ença internamente
Fazendo a diferença       internamente

“É uma empresa com uma característica familiar no aspecto do relacionamento, 
mas também está voltada ao mercado no sentido de que as pessoas têm todas 
as oportunidades para se desenvolverem. Conseguimos unir a experiência dos 
mais antigos com a criatividade dos mais jovens. Estamos tentando mesclar isso 
tudo”.

Carmen Amoeiro Vispo
gerente de Recursos Humanos da Fundação Cásper Líbero

O balanço social deste ano tem como objetivo abordar o convívio social e a influência do ato de fazer a 
diferença na vida das pessoas. Antes de incentivar esta prática em seus públicos externos, a Fundação 
foca nos seus colaboradores, preocupando-se com o bem-estar e o desenvolvimento dos mesmos den-

tro de suas diversas unidades de negócio. 

Além de ser responsável pelos benefícios como vale-refeição, vale-transporte, convênio, bolsas de estudo, 
entre outros, a área de recursos humanos também incentiva a contratação de alunos da faculdade de comu-
nicação social, de acordo com o princípio de que um negócio fornece recursos para o outro. Outro ponto que se 
torna visível na área de Recursos Humanos é que muitos colaboradores desenvolvem suas funções há anos 
“Eles consideram o ambiente de relacionamento muito positivo na Fundação, de forma geral, e os que procu-
raram crescer aqui tiveram a oportunidade para fazê-lo”, explica Carmen. 

A gestão de Recursos Humanos da Fundação Cásper Líbero valoriza o crescimento. Pessoas têm condições 
necessárias para desenvolver seu trabalho, além de ter seu tempo respeitado. O foco dessa gestão está na 
valorização das pessoas, que são, por fim, o recurso mais valioso da instituição. 
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Veja a seguir alguns números da Fundação Cásper Líbero:

 2009 2010 2011
Total de empregados no final do período  1.111  927  924

Preocupação com o futuro
Além de contratar aprendizes com o objetivo de proporcionar desenvolvimento profissional e pessoal – em 
2011 havia nove aprendizes atuando na Fundação –, os colaboradores de modo geral também são acompa-
nhados de perto no que diz respeito aos seus filhos. A Fundação, por exemplo, faz acompanhamento periódico 
da cobertura vacinal, crescimento e desenvolvimento dos filhos dos colaboradores, assim como promove cam-
panhas de imunização a eles e seus dependentes com vacinas não oferecidas pela rede pública. 

 2009 2010 2011
Total de menores aprendizes na empresa                         11 8 9

Total de empregados homens pais ou responsáveis por criança  
de 0 a 05 anos  de idade 

120 101 108

Total de empregados  responsáveis (mães ou não) por crianças de 
0 a 5 anos de idade  

52 41 42

Total de empregados que tiveram horário flexível para amamentar 
o filho  até 06 meses de idade

12 12 10

Total de dependentes  de 0 a 5 anos filhos de mulheres 
empregadas 

55 47 51

Total de dependentes de 0 a 5 anos filhos de empregados 
homens 

139 119 103

Total de dependentes de 0 a 5 anos  filhos de empregados 
homens com menos de quatro anos de escolaridade

 4  5  0

Total de dependentes menores de 1 ano de idade 26 41 36

Total de gestantes empregadas (ou dependentes de empregados) 17 12 10

Total de gestantes empregadas (ou dependentes de empregados) 
em acompanhamento pré- natal 

17 12 10

Total de dependentes de 4 e 5 anos de idade 70 47 53
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Erick Castelhero
Editor Executivo da GazetaEsportiva�Net

Erick começou como contínuo na Gazeta Esportiva, em 1983, quando era adolescente. Passou ao cargo de auxiliar de redação, em 1986.

“Nesta época, comecei fazendo matérias de futebol amador. Foi muito emblemático, porque uma das primeiras matérias que eu realizei, 
ainda bem novinho, foi com o prefeito da época, Jânio Quadros. Não foi exatamente com ele, mas com seu secretário, João Mellão Neto. 
Aí fui com um fotógrafo que era muito famoso, Rubens Monzillo. Chegamos à prefeitura e João Mellão perguntou: “cadê o repórter”? 
Rubens apontou e disse: “é o menino aqui”. Eu era muito novinho mesmo. Fiz uma matéria de página inteira, foi um primeiro contato com a 
reportagem externa” 

Em 1994, tornou-se pesquisador. Aproveitando todas as oportunidades que a Fundação ofereceu a ele, em 1998 foi promovido a repórter 
e, em 2001, a repórter especial. Em 2002 assumiu o cargo de subeditor e, em 2005, o de editor executivo, cargo que ocupa até hoje.

“Não tenho como negar que esta é minha segunda casa. Foi o lugar que me acolheu, que me deu oportunidades para crescer e me 
desenvolver. A Fundação fez toda a diferença na minha vida, porque eu até tinha algumas noções do que iria fazer, mas era muito novo. 
E quem me moldou foi a empresa. Os profissionais com quem convivi aqui dentro foram verdadeiros pais e mães. Então, para mim, a 
Fundação é tudo”. 

 Histórias
de vida

Em prol da diversidade
A Fundação conta com a participação de pessoas portadoras de necessidades especiais no quadro de funcio-

nários e preza pela equidade de gênero. Veja alguns números:

 2009 2010 2011
Percentual de pessoas com deficiência na empresa 3,42% 3,99% 4,004%

Percentual de pessoas com deficiência em cargos executivos 5,88% 3,03% 0,108%

Percentual de pessoas com idade superior a 45 anos 26,91% 33,98% 34,30%

Percentual de negros (homens e mulheres)  em relação ao total de empregados 29,88% 7,33% 7,14%

Percentual de mulheres negras em relação ao total de mulheres na empresa 25,70% 4,94 % 4,58%

Percentual de mulheres negras em cargos de coordenação e chefia em relação ao 
total de cargos de coordenação e chefia disponíveis

6,49% 1,51% 1,11%

Percentual de homens negros em relação ao total de homens na empresa 32,13% 8,28% 8,10%

Percentual de homens negros em cargos de coordenação e chefia em relação ao total 
de cargos de coordenação e chefia disponíveis

 15,62%  1,51%  1,1%
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Informação e tecnologia
Informação e tecnologia

TV Gazeta
Em seus mais de 40 anos de atuação, a TV Gazeta preza pela qualidade 
da programação e pelo conteúdo informativo. Em 2011, tecnologia foi 
a palavra de ordem na TV Gazeta. A inauguração da nova técnica pos-
sibilitou a mudança total da programação para a tecnologia HD (high 
defi nition) e o aumento da capacidade de produção. “A migração foi um 
marco. Esse passo foi fundamental para que pudéssemos nos estruturar 
e planejar as mudanças na programação”, explica Marinês. 

Em termos de programação, o “Jornal da Gazeta” passou por mudanças 
e agora conta com um time forte de comentaristas, assim como entre-
vistas especiais, todas conduzidas por Maria Lydia Flandoli. Fechando as 
atividades do ano, foi realizada a oitava edição do ‘Troféu Mesa Redonda’, 
prêmio que elege os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.

Em parceria com a Fundação, a TV implantou o Núcleo de Criação forma-
do por ex-alunos da Cásper com dois objetivos: encontrar na faculdade 
novos talentos da comunicação; e criar projetos televisivos voltados ao 
público jovem. Assim, dois novos programas foram lançados em 2011: 
o humorístico “Os Impedidos” e a agenda cultural “Hoje Tem”. Aconteceu 
também a primeira edição do concurso cultural “Minuto Cásper”, com a 
exibição de curtas produzidos pelos alunos na TV Gazeta.
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Informação e tecnologia
Informação e tecnologia

“A Televisão tem de se aparelhar para o futuro, 
e isso é algo que está presente no testamento 
de Cásper, o fato de se desenvolver para novas 
tecnologias. Vivemos uma transformação recente, e 
agora estamos experimentando outra tecnologia, e 
isso não para. Temos que observar constantemente 
o que o mercado propõe e nos estruturar para 
acompanhar essas mudanças”.  

Marinês Rodrigues
Superintendente de Programação da TV Gazeta�

Suiter da TV Gazeta passa por inovação tecnológica
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 “Nosso foco de programação está num tripé fundamentado em jornalismo, esporte e entretenimento. Agora, 
estamos trabalhando com esse projeto para atingir o público jovem e complementar nossa grade”, explica 
Marinês. 

Com o intuito de ampliar o conhecimento da sociedade e dos cidadãos sobre os seus direitos, visando à pro-
moção da cidadania, a TV Gazeta tem a responsabilidade presente não apenas de produzir, mas também de 
difundir informações institucionais para o fortalecimento de entidades e movimentos sociais. 

Em 2011, a TV Gazeta divulgou várias campanhas de políticas públicas, projetos de entidades e movimentos 
sociais no montante de R$ 37.051.614,00 (trinta e sete milhões cinquenta e um mil seiscentos e quatorze 
reais). 

Confira algumas das campanhas veiculadas em 2011:

CAMPANHA INSTITUIÇÃO OBJETIVO
Turminha do MPF Ministério Público Federal Dar visibilidade ao Ministério Público Federal por meio 

da conscientização dos jovens brasileiros para um 
comportamento cidadão.

Fingidor Associação Desportiva para 
Deficientes

Campanha da Associação Desportiva para Deficientes 
(ADD) para conscientizar a população quanto à 
importância das vagas de estacionamento para pessoas 
com deficiência.

Institucional 2011 AACD Ampliar o número de doadores por todo o Brasil.

Exploração Sexual da 
Criança e do Adolescente

Secretaria dos Direitos 
Humanos 

Fornecer atendimento humanizado às vítimas de violência 
através do Disque Denúncia nacional.

Compromisso da Justiça 
com Você

Conselho Nacional de Justiça Fornecer esclarecimentos à população sobre os principais 
compromissos que o Poder Judiciário possui com os 
cidadãos, proporcionando a melhoria na prestação de 
serviços.

Hora do Planeta WWF Brasil Conscientizar e alertar a sociedade quanto à importância 
do desenvolvimento sustentável em benefício aos 
cidadãos de hoje e das próximas gerações.

11ª Corrida e Caminhada 
GRAACC

GRAACC Conscientizar a população sobre a importância do 
diagnóstico precoce do câncer e a necessidade de 
tratamentos de alta qualidade.

Um bom professor, um 
bom começo

Todos pela Educação Lutar pela ampliação e boa gestão dos recursos públicos 
que são investidos em Educação.

Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho

Tribunal Superior do Trabalho Conscientizar e alertar trabalhadores e empresários sobre 
a importância de evitar acidentes de trabalho.

Segurança Veicular Proteste Incentivar fabricantes a produzirem carros com mais 
segurança, de forma a garantir a proteção do consumidor.



CAMPANHA INSTITUIÇÃO OBJETIVO
Campanha Nacional 
de Recadastramento 
Biométrico

Tribunal Superior Eleitoral Recadastrar 10 milhões de eleitores para que 
utilizem a nova tecnologia na próxima eleição, 
de outubro de 2012.

Crack, nem pensar Conselho Nacional de Justiça Conscientizar a população sobre as 
consequências da droga e seus efeitos 
devastadores.

Creche para Jéssica Fundação Abrinq Mudar valores e comportamentos da sociedade 
em relação à infância e adolescência.

Recanto dos Idosos Nosso 
Lar

Caps Nosso Lar Oferecer acolhimento digno ao idoso.

Prêmio Construindo a 
Nação

Instituto de Cidadania Brasil Estimular estudantes a participarem dos 
projetos de cidadania nas suas escolas.

Começar de Novo Conselho Nacional de Justiça Sensibilizar órgãos públicos e a sociedade civil 
sobre a necessidade de reinserir presos ou 
egressos do sistema carcerário no mercado de 
trabalho.

Doação de Móveis Exército da Salvação Sensibilizar a população a doar móveis para a 
instituição que auxilia populações atingidas por 
enchentes e aqueles que ficaram desabrigados.

50 anos da APAE APAE Divulgar o evento de comemoração de 50 anos 
da entidade. 

Campanha Nacional de 
Incentivo à Doação de 
Órgãos

Ministério da Saúde Conscientizar a população quanto à importância 
da doação de órgãos.

Mc Dia Feliz Instituto Mc Donald’s Incentivar a campanha que viabilizar a 
implantação de unidades de internação, 
ambulatório e salas de quimioterapia.

Denise Wuilleumier
gerente de comunicação social

Denise começou a trabalhar na Fundação Cásper Líbero em 1995. Radialista atuou em outras emissoras e empresas até chegar à fundação, 
onde hoje atua como gerente de comunicação social. 

“Em princípio, achei que fosse trabalhar na TV Gazeta, mas depois percebi que trabalhava na Fundação. Tive a oportunidade de começar a fazer 
vídeos de vários tipos, como de integração para funcionários e algumas peças de utilidade pública, prestação de serviços para a população. 
Agora, em parceria com o Grupo de Cidadania Empresarial, produzimos mais coisas ligadas à área social. Encontrei um solo fértil para exercer a 
profissão e realmente fazer a diferença. Gosto muito de participar”.

“A Fundação incentiva o crescimento do funcionário. No meu departamento há vários exemplos disso, e para mim também surgiram muitas 
oportunidades. Tive a chance de fazer a pós-graduação, tive a oportunidade de evoluir quando passei a ser coordenadora, e hoje sou gerente. 
Meu departamento também se desenvolveu, e esse fato demonstra confiança no nosso trabalho, além da liberdade que temos de criar e inovar 
– fator essencial para manter o profissional motivado”. 

Histórias
de vida
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“Fazemos a diferença quando conseguimos 
nos aproximar de nossos ouvintes, 
suprindo suas necessidades de informação, 
sempre no sentido de cooperar e contribuir 
com o esclarecimento social e segundo a 
legislação vigente”.

Alberto Rivera
Superintendente da Rádio Gazeta�
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Studio - Rádio Gazeta leva informações de utilidade pública aos ouvintes
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A Rádio Gazeta foi inaugurada em 1947, porém, desde 1976 atua 
na frequência modulada (FM). Até hoje, tem uma das maiores 
audiências da cidade de São Paulo. O perfil de seus ouvintes se 

configura da seguinte maneira, de acordo com seu superintendente, Beto 
Rivera: 10  % é da classe D; 50  %, da classe C; e 40  %, da classe AB. É uma 
rádio popular e atinge aproximadamente 2,5 milhões de ouvintes. 

Além da programação musical, a Rádio ainda oferece serviços de utili-
dade pública por meio de campanhas municipais, estaduais e federais, 
assim como ações de cidadania e solidariedade criadas pelos departa-
mentos de promoção e jornalismo da Fundação. 

Foram divulgadas 2.056 campanhas levando informações e prestação 
de serviços às comunidades carentes de São Paulo, com as seguintes 
médias de audiência: Leste 1, 8.439 ouvintes; Leste 2, 19.609; Norte, 
9.176; Oeste, 7.095; Sul 1, 12.968; Sul 2, 36.451; periferia Sul, 29.946; 
periferia Norte + Leste 16.827; periferia Oeste, 37.765, alcançando, as-
sim, índices de audiências significativas nessas regiões.

A Rádio ainda tem a característica de interagir com o público por meio 
de programas direcionados, em que os ouvintes podem se comunicar 
por e-mails, torpedos, mensagens pelo Twitter, cartas, telefonemas e 
até relatos ao vivo. Fortalecendo a característica de interação, a Rádio 
mantém um site no qual os ouvintes podem se inscrever nas promoções, 
receber informações sobre a programação, pedir música, saber quais são 
as mais pedidas, enfim, ter contato com os diversos setores da emissora.  

Ainda com o objetivo de ficar cada vez mais próxima de seu público, a 
Gazeta FM promove shows na capital e em algumas cidades das redon-
dezas com os principais artistas da atualidade, colocando o ouvinte na 
presença de seus ídolos. Nestes shows, locutores da emissora se apre-
sentam ao vivo para que essa sintonia entre ouvinte, emissora e artista 
seja mais estreita e alegre. 

As promoções da Gazeta FM também merecem destaque: são oferecidos 
aos ouvintes ingressos para shows e parques temáticos, há a distribui-
ção de CDs, DVDs e camisetas e até sorteio prêmios diversos, seja  em 
dinheiro, aparelhos eletrônicos etc. 

Em relação às campanhas sociais, a Rádio difundiu o montante de R$ 
1.624.994,00 (Um milhão, seiscentos e vinte quatro mil, novecentos e 
noventa e quatro reais), beneficiando instituições e fornecendo informa-
ções úteis, como campanhas sobre doação de órgãos e sobre o ENEM. 

Conheça algumas das campanhas transmitidas: 
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Campanha Instituição Objetivo
Um bom professor, um bom 
começo

Todos pela 
Educação

Lutar pela ampliação e boa gestão dos recursos públicos que 
são investidos em Educação.

Campanha Nacional de 
Recadastramento Biométrico

Tribunal Superior 
Eleitoral

Recadastrar 10 milhões de eleitores para que utilizem a nova 
tecnologia na próxima eleição, de outubro de 2012.

Começar de Novo Conselho Nacional 
de Justiça

Sensibilizar órgãos públicos e a sociedade civil sobre a 
necessidade de reinserir presos ou egressos do sistema 
carcerário no mercado de trabalho.

Doação de Móveis Exército da 
Salvação

Sensibilizar a população a doar móveis para a instituição que 
auxilia populações atingidas por enchentes e aqueles que 
ficaram desabrigados.

Campanha Nacional de 
Incentivo à Doação de Órgãos

Ministério da 
Saúde

Conscientizar a população quanto a importância da doação 
de órgãos.

Plebiscito do Pará Tribunal Superior 
Eleitoral

Consultar os eleitores de todos os municípios do Pará sobre a 
divisão do território.

Mc Dia Feliz Instituto Mc 
Donald’s

Incentivar a campanha que viabiliza a implantação de unidades 
de internação, ambulatório e salas de quimioterapia.

Ilustração



Gazeta Esportiva.Net
Gazeta Esportiva.Net

O Jornal A Gazeta, um dos mais respeitados de São Paulo, foi cria-
do em 1906. Em 1928, iniciou a publicação do encarte Edição 
Esportiva, que cresceu e se transformou, em 1938, no suplemen-

to A Gazeta Esportiva. Com o passar do tempo, A Gazeta Esportiva 
passou a ter muita receptividade e ganhou reconhecimento do público. 
Por isso, em 10 de outubro de  1947 tornou-se um jornal independente. 

Foi um sucesso tão grande que bateu o recorde de tiragem do segmen-
to, em 22 de junho de 1970, com 534.530 exemplares nas bancas de 
todo o Brasil. Em 1998, A Gazeta Esportiva ganhou um site e, em 2001, 
a edição impressa deixou de existir, dando espaço à publicação no mun-
do virtual.

Corrida São Silvestrinha



Gazeta Esportiva.Net

Marjori Schroeder
jornalista e participante da corrida de São Silvestre

Marjori é jornalista, moradora da cidade de São Paulo e, em 2011, participou pela primeira vez da Corrida Internacional 
de São Silvestre. Para ela, a experiência foi marcante e uma forma especial de terminar o ano.

“Sempre acompanhei a corrida de São Silvestre pela televisão, pois normalmente estava em viagem para as 
comemorações do Ano Novo. No último ano, quando soube que passaria o dia 31 de dezembro em São Paulo, eu 
e meu marido, assim como minha irmã e meu cunhado, nos inscrevemos para participar. Para mim foi como uma 
celebração em família, antecipando a festa da virada do ano. A prova foi ótima. A forte chuva, que para alguns poderia 
ser um problema, para mim foi uma delícia. Parecia que eu estava lavando a alma e me purificando para a entrada do 
novo ano. Sem falar na experiência incrível de correr em lugares onde normalmente passo de carro, como a Avenida 
Paulista. Outro fato que me emocionou foram as milhares de pessoas que saem às ruas para assistir a corrida. Elas 
aplaudem, gritam, é muito emocionante. Acho muito importante que nós, paulistanos, valorizemos este evento em São 
Paulo pela sua tradição e importância para a cidade. Eu me senti parte de uma grande festa”. 

Histórias
de vida

“Em 2001, A Gazeta Esportiva migrou 
completamente para o site, produzindo e divulgando 
o mesmo conteúdo que era publicado no veículo 
impresso. Com isso, passamos por uma fase de 
transição e, hoje, mais do que um site, a Gazeta 
Esportiva.Net é um portal completo de notícias 
esportivas”.

Júlio Deodoro
Superintendente da Gazeta Esportiva�

Após a migração para o formato digital, o conteúdo tornou-se mais interativo e sustentável. Hoje, é possível 
acessar a Gazeta Esportiva.Net de computadores, tablets e celulares em qualquer país, ou seja, acompanhan-
do o desenvolvimento da tecnologia e suas inovações.

Em 2011, a Gazeta Esportiva.net realizou coberturas especiais, como dos Jogos Panamericanos de Guadalajara, 
no México; da Copa América de Futebol, na Argentina; do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão; da Copa do 
Brasil, da Copa Libertadores da América e da Fórmula 1. Outro momento importante foi a parceria com o Portal 
R-7, que mantém um link da Gazeta Esportiva.Net em sua home. 

O site continuou sendo responsável por projetos importantes da Fundação Cásper Líbero, como o Suplemento 
de Cidadania do Grupo de Cidadania Empresarial, a Corrida de São Silvestrinha, a Prova Ciclística 9 de Julho e 
a cobertura  e promoção da Corrida Internacional de São Silvestre.



34

Re
la

tó
rio

 d
e 

At
iv

id
ad

es
 S

oc
ia

is
 2

01
1 

- 
Fu

nd
aç

ão
 C

ás
pe

r L
íb

er
o

Fa
cu

ld
ad

e 
Cá

sp
er

Fa
cu

ld
ad

e 
Cá

sp
er

 L
íb

er
o

“A Faculdade Cásper Líbero prepara muito 
bem seus alunos para os desafi os do 
mercado de trabalho, sem se esquecer, 
entretanto, da formação humanística. 
Somos uma das raras instituições de 
ensino superior em comunicação no País 
que mantêm uma coordenadoria de 
ensino de cultura geral independente dos 
cursos, a fi m de que os alunos, além do 
aprendizado técnico, possam receber um 
excelente embasamento em disciplinas 
teóricas como Filosofi a, Sociologia, Língua 
Portuguesa, Teoria da Comunicação...”.  

Profa� Dra� Tereza Cristina Vitali
Diretora da Faculdade Cásper Líbero



Criada em 1947, a Faculdade Cásper Líbero é conhecida pela excelência no ensino na área da comuni-
cação, estando entre as cinco melhores escolas do gênero no país. A partir de 1972, além do curso de 
Jornalismo, passou a ministrar também o de Relações Públicas e o de Publicidade e Propaganda. Em 

2002, o curso de Rádio e TV e, em 2003, o de Turismo, foram adicionados à grade. 

Fazer a diferença sempre foi uma marca da Fundação Cásper Líbero, instituição que sempre esteve preocupada 
em oferecer educação de qualidade – uma das aquisições que mais impactam a vida das pessoas, oferecendo 
a elas oportunidades de carreira e de vida promissoras.

A Faculdade vem contando já há seis décadas com um corpo docente altamente qualificado, tendo formado 
profissionais importantíssimos para a história do país, como os jornalistas Clóvis Rossi, Gilberto Dimenstein, 
Jânio de Freitas, Heródoto Barbeiro e Miriam Leitão, entre outros. Desde o ano de sua criação até 2011, 13.079 
alunos passaram por suas salas de aula. 

Alunos matriculados em 2011 Alunos que concluíram os cursos em 2011
Jornalismo     741 Jornalismo     176

Publicidade e Propaganda: 758 Publicidade e Propaganda: 174

Relações Públicas: 576 Relações Públicas: 133

Rádio e   Televisão: 327 Rádio e   Televisão: 70

Total: 2.402 Total: 553

Edifício da Fundação Cásper Líbero
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Bolsas de Estudo
Como em todos os anos, em 2011 a Faculdade Cásper Líbero divulgou o edital para a concessão de bolsas 
de estudo, considerando a carência financeira do solicitante. Anualmente, a direção da Faculdade nomeia 
uma Comissão que acompanha de maneira permanente todo o processo de concessão e manutenção 
de bolsas. 

Em 2011, foram concedidas 234 bolsas de estudo, totalizando R$ 982.155,46 (novecentos e oitenta e dois mil, 
cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). 

Destaques de 2011
Confirmando sua posição de destaque no que tange ao ensino, a Faculdade Cásper Líbero teve alguns momen-
tos marcantes no ano de 2011. Entre eles:

• Debate com o correspondente de guerra norte-americano Jon Lee 
Anderson

• Palestra do jornalista Mino Carta, na abertura da 19ª Semana de 
Jornalismo

• Palestra de Marcelo Tas na Semana do Audiovisual

• Criação de uma nova linha de pesquisa – Observatório da Mídia – 
no Centro Interdisciplinar de Pesquisa (CIP), cujo objetivo é analisar 
criticamente o comportamento dos meios de comunicação no Brasil 
e no mundo

• A excelente avaliação que os quatro cursos de graduação obtiveram 
no Guia do Estudante 2011, conquistando ainda inúmeros prêmios 
em diversas modalidades 

• A Faculdade firmou um O acordo de cooperação com a Université de 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Cursos extracurriculares
Com o objetivo de fomentar o conhecimento e levar mais informações a alunos, ex-alunos e interessados em 
geral, a Faculdade realizou não somente diversos cursos extracurriculares em 2011, como também palestras, 
eventos e cursos de extensão. Entre eles:

• Roteiro de História em Quadrinhos

• Locução para Telejornalismo

• Edição e Sonoplastia

• Jornalismo Cultural

• Jornalismo Esportivo

• Infografia e Jornalismo Visual

• Projetos de Responsabilidade Social – Estratégias Inovadoras

• Marketing Promocional
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Cursos de Graduação

Jornalismo

O curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero é um dos mais tradicionais do Brasil. Além do trabalho em 
sala de aula, os alunos têm a oportunidade de desenvolver seus talentos ativamente em produtos jornalísticos 
laboratoriais, aprendendo na prática como atuar na profissão. Entre eles estão: a revista Esquinas  – com duas 
edições anuais supervisionadas pelo Prof. Heitor Ferraz; o house organ A Imprensa – com seis edições anuais, 
coordenadas pela Profa. Helena Jacob; a Rádio Universitária, cuja programação integral é desenvolvida pelos 
alunos sob a responsabilidade do Prof. Pedro Vaz; e o Edição Extra – revista eletrônica mensal, sob a respon-
sabilidade da Profa. Tatiana Ferraz.

Além disso, há o Paulista 900, portal eletrônico com reportagens e notícias produzidas pelos alunos do terceiro 
ano.

Alguns eventos importantes: 

• 19ª Semana de Jornalismo – Novos Meios e Novas Mensagens

• 10º Workshop Internacional de Telejornalismo 

• Intercâmbio internacional com alunos de jornalismo da Holanda 

Publicidade e Propaganda

Criado em 1972, o curso de Publicidade e Propaganda da Cásper Líbero foi citado, em 2011, em diversos veí-
culos da mídia especializada, como o site revista Maneira, a revista Proxximaonline, o portal Meio e Mensagem 
e o programa Reclame. Além disso, o aluno Felipe Proença dos Anjos, do quarto ano, ganhou o Prêmio de Mídia 
Estadão com o trabalho Celebridades da Web. Por Trás de Um Clique, um Case de Sucesso, orientado pelo 
Prof. Joubert Brito. 

Alguns eventos importantes:

• Palestra de Marketing: do cliente perdido e sua (in)satisfação

• Encontro Digital Day

• Semana da Propaganda

• Parcerias com Editoras e Publicações

Relações Públicas

Também criado em 1972, o curso de RP destacou-se pela conquista de inúmeros prêmios no âmbito acadê-
mico. No 29º Prêmio ABRP, da Associação Brasileira de Relações Públicas, os alunos da Cásper Líbero rece-
beram dez prêmios, em primeiro e segundo lugares, e duas menções honrosas. Entre as atividades rotineiras, 
destacam-se a produção mensal da newsletter Cásper Diem e a manutenção da página de RP no portal 
da Faculdade. 

Alguns eventos importantes:

• Semana de Relações Públicas – Mostra! de Comunicação

• Troféu Abertura – 31º Prêmio Opinião Pública

• Realização de palestras durante as aulas, com convidados que já 
atuam na área falando sobre a profissão e suas características 
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Rádio e TV

O curso de Rádio e TV passou a ser ministrado na Faculdade Cásper Líbero em 2002, integrando-se rapidamen-
te à dinâmica de excelência característica dos demais cursos oferecidos pela Instituição. RTV foi classificado 
com três estrelas no Guia do Estudante 2011, assim como o de Relações Públicas.

Alguns eventos importantes:

• Workshop de Roteiro com Paulo Morelli

• Semana do Audiovisual, com palestras diversas, com destaque para o 
apresentador e jornalista Marcelo Tas

Pós-Graduação Lato Sensu
Em 2011, os quatro cursos de pós-graduação da Cásper Líbero matricularam 392 alunos no primeiro semes-
tre, distribuídos entre as 20 disciplinas oferecidas. No segundo semestre, 346 alunos se matricularam nas 18 
disciplinas oferecidas. 

Mestrado
Estavam cursando o Mestrado na Cásper Líbero 77 alunos. Descontando os concluintes ou os alunos especiais, 
o mestrado conta no em 2012 com 50 alunos regulares. Nesse ano, a Cásper ultrapassou a marca de 100 
mestres formados desde a implantação do atual curso, ocorrida em 2006. 

Cultura
A Coordenadoria de ensino de Cultura Geral promove eventos diversos e mantém uma página no portal da 
Faculdade. Pelo oitavo ano consecutivo, promoveu o Ciclo de Cinema, cujas edições temáticas tornaram-se 
semestrais em 2011, sob a coordenação do Prof. Cláudio Arantes. No primeiro semestre, o tema foi Cinema 
e Loucura. 

Outra iniciativa da coordenadoria é o Café Filosófico, evento público que se propõe a aproximar o conhecimento 
acadêmico da comunidade do entorno. Os encontros acontecem há nove anos no Parque Trianon. 

Estágios
Como forma de apoiar os alunos da graduação, a Faculdade oferece serviço de orientação para a redação de 
currículos e técnicas de comportamento em entrevistas. Em 2011, acordos de cooperação foram fechados, com 
base na lei n. 11.788/08. 

Gráfico Estatístico de Estágios

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Jornalismo 93 67 116 41 70 81 49 131 86 66 80 149 1029

Publicidade 43 54 67 66 87 53 38 92 67 55 70 63 755

Relações Públicas 50 69 73 64 67 53 35 98 108 64 79 62 822

Rádio E Tv 29 37 36 24 31 23 22 50 36 50 30 56 411

Total 215 227 292 195 255 210 144 371 297 235 259 330 3017

Fonte: Central de Atendimento (sistema Cadsoft) - 10/11/2011



Sergio José Andreucci Junior
professor-adjunto e vice-coordenador do curso de RP da Faculdade Cásper Líbero

Atuando como professor há 18 anos, Sergio estudou na 
Faculdade e, depois, passou a lecionar.

“Sendo professor, são muitos os fatos que nos orgulham. Nesses 
18 anos, conseguimos formar muitos profissionais que hoje 
ocupam cargos de destaque no mercado. Sinto-me muito bem 
aqui. Fui aluno e, mais tarde, voltei como professor. Ou seja, 
passei mais da metade da vida dentro da Cásper Líbero. Conheci 
minha esposa aqui, e estamos juntos desde 1987”.

Carlos Roberto da Costa
professor titular de História de Comunicação no curso de Jornalismo; profes-
sor da pós-graduação lato sensu

Carlos é professor na Cásper há 12 anos, e sente que a carreira 
de professor de fato faz a diferença.

“O mais gratificante neste trabalho é encontrar um aluno anos 
mais tarde, e perceber estampada em seu rosto a alegria de 
ver um antigo professor. Tive ampla liberdade de exercitar 
conhecimentos adquiridos em quase 30 anos de carreira. Essa 
possibilidade de ministrar um ensino inteligente e criativo fez 
diferença na minha vida”. 

 Histórias
de vida

Rádio Gazeta AM Universitária – 890 KHz
A Rádio Gazeta AM Universitária funciona como um laboratório para os alunos. São eles que realizam as re-
portagens e conduzem toda a programação. “Nossa atividade é diária, por isso intensa. Para os estudantes, a 
emissora funciona como um microuniverso do que realmente acontece no mercado”, explica o Prof. Pedro Vaz, 
gerente da Rádio. 

Duas fortes áreas de atuação da Rádio são a acessibilidade e a inclusão social. Os alunos atuam em comu-
nidades como as de Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo, dando voz às pessoas desses locais e também 
oferecendo oficinas de capacitação e formação para radiodifusores comunitários. 

“A principal contribuição deste trabalho é a conscientização do aluno em relação às diferenças em nossa so-
ciedade. Eles percebem que existe um outro lado no qual as pessoas também desejam igualdade e inclusão”, 
explica Pedro Vaz. 

Dessa forma, os alunos adquirem experiência técnica e profissional, estando mais preparados para o mercado 
de trabalho e para a vida em sociedade, de modo geral.

Acervo da Faculdade reúne conteúdo rico e diversificado disponível aos alunos 
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A empresa de comunicação tem um 
papel muito importante, especialmente 
se colaborar para a construção de uma 
sociedade de valores; se for positiva e 
trouxer instrução e conhecimento de 
forma ética e transparente, ajudando o 
desenvolvimento da população. Tentamos 
fazer isso. É simples, mas temos o retorno 
de que mesmo o simples tem consistência 
e continuidade”. 

Marcia Firmo
Coordenadora do Grupo de Cidadania Empresarial
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Criado pela Fundação Cásper Lìbero em 1999, o Grupo de Cidadania 
Empresarial tem como objetivo viabilizar ações sociais por meio 
de parcerias firmadas com organizações governamentais e não 

governamentais. 

Assim, como resultado do desenvolvimento deste trabalho, as campa-
nhas assistenciais se ampliaram, transformando-se em projetos maio-
res, de fomento à educação e apoio ao desenvolvimento das instituições 
cadastradas e parceiras. 

Em 2011, algumas entidades parceiras foram visitadas com a meta de 
firmar novos compromissos de forma mais ordenada e atender as reais 
necessidades dessas organizações, que têm o papel de lutar e garantir 
os direitos das crianças, adolescentes e cidadãos em situação de risco. 

Entre as principais atividades realizadas pelo Grupo estão as palestras 
e treinamentos desenvolvidos gratuitamente em algumas instituições:
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Creche Coração de Maria 
Mantida pela ONG “Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto”, trabalha em regime de creche. Atende 120 
crianças de 2 a 4 anos de idade.

As palestras oferecidas pela Fundação com informações sobre cidadania e utilidade pública fazem a diferença 
nas vidas das famílias:

• Adaptação: os pais recebem orientações quanto à iniciação das crian-
ças na instituição e sobre as atividades que serão realizadas diaria-
mente – 96 participantes

• Doenças do Inverno: palestras voltadas para as famílias com o objeti-
vo de promover a prevenção de doenças do inverno, que atingem prin-
cipalmente a garganta e o aparelho respiratório – 70 participantes 

• Métodos contraceptivos: divulgação de informações para os pais so-
bre os métodos existentes para controlar a natalidade e ter uma vida 
sexual segura – 50 participantes

• Acidentes domésticos: orientação aos pais sobre como prevenir possí-
veis acidentes com as crianças e como proceder caso haja necessida-
de de prestar os primeiros socorros  – 100 participantes

Centro Educacional Comunitário São Francisco – CEC SF 
Mantido pela ONG “Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto”, dá assistência às crianças e adolescentes de 
6 a 16 anos, que  aprendem a confeccionar artesanato e participam de diversas oficinas, como reciclagem, 
ações contra o uso de drogas, consumo de bebidas alcoólicas, entre outras atividades  que contribuem  para 
o seu pleno desenvolvimento e a recuperação da autoestima .

Trabalhos desenvolvidos com o objetivo de despertar nas crianças um olhar cuidadoso e consciente sobre a 
preservação do meio ambiente:

• Futuro do meio ambiente: realização de atividades em grupo com as 
crianças a fim de contribuir para o conhecimento e a reflexão sobre a 
importância de preservar o meio ambiente – 48 participantes

Creche Coração de MariaPrêmio Construindo a Nação 2011
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• Água: o trabalho foi realizado com crianças de 6 a 14 anos com o 
objetivo de conscientizá-los em relação à importância de economi-
zar – 24 participantes

• Desmatamento e Efeito Estufa: atividade com crianças de 6 a 14 anos 
com o objetivo de informar sobre a importância da preservação da 
natureza, o que é o efeito estufa e quais suas consequências para 
nosso planeta – 26 participantes

• Coleta Seletiva: ensinar crianças de 10 a 14 anos a separar o lixo para 
facilitar o reaproveitamento e a reciclagem – 24 participantes 

• Reciclagem e Aterro Sanitário: atividade desenvolvida com crianças 
de 6 a 10 anos com o objetivo de informar o que é  reciclagem, qual 
sua  importância, como realizá-la  e qual é o destino dado ao lixo que 
produzimos – 18 participantes

A Nossa Casa Pastoral
Mantido pela ONG “Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto”, dá assistência a 120 crianças e adolescentes de 6 a 14 
anos e 11 meses, que  aprendem a confeccionar artesanato (tapeçaria, artesanato em madeira, decupagem etc.) e par-
ticipam de atividades pedagógicas de formação para crianças (campanhas socioeducativas, reforço escolar e outras).

Trabalhos desenvolvidos com o objetivo de formar cidadãos responsáveis e comprometidos com a sustentabi-
lidade do planeta.

• Coleta Seletiva: trabalho realizado com crianças de 6 a 11 anos para 
instruí-las quanto à separação correta do lixo para reaproveitamento 
e reciclagem – 16 participantes

• Consumo Consciente: crianças de 10 a 14 anos recebem informações 
sobre o desperdício e as consequências que isso traz para o planeta� 
A intenção é incentivar o consumo consciente de energia, alimentos e 
água – 14 participantes

• Cuidados com a Higiene: esta iniciativa teve como meta reforçar o 
conhecimento das crianças de 6 a 10 anos em relação à higiene pes-
soal e cuidados com o corpo, orientando as crianças e adolescentes a 
se tornarem mais saudáveis – 16 participantes

4ª turma do Curso 
Profissionalizante
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Creche Lar Dom Orione
Atende 100 crianças de 10 meses a 5 anos e 11 meses em período integral na região Leste de São Paulo.

Palestras de orientação para pais e educadores sobre atenção à infância e cuidados especiais.

• Primeiros socorros: nesta atividade, pais e educadores recebem ins-
truções sobre como prestar primeiros socorros caso se encontrem 
envolvidos em algum tipo de acidente doméstico – 44 participantes

• Aproximação dos Pais com as Crianças: reflexões com as famílias 
para discutir e entender a importância do envolvimento familiar sau-
dável para as crianças e seu desenvolvimento – 35 participantes

• Violência Doméstica: informar as famílias sobre as consequências e 
traumas que a criança adquire ao presenciar situações de violência 
em casa, assim como informar as mulheres sobre as atitudes a se-
rem tomadas em caso de tal ocorrência – 50 participantes

Ações realizadas com organizações da sociedade civil
Com a meta de colocar em prática atividades que atinjam e beneficiem um número cada vez maior de pesso-
as, a Fundação se alia a iniciativas governamentais e não governamentais de modo a potencializar suas ações. 
Dentre as principais atividades, estão:

Prêmio Construindo a Nação
O prêmio tem o objetivo de valorizar as ações que as escolas públicas e privadas realizam com a presença 
ativa de seus alunos em iniciativas práticas de solução para problemas das comunidades onde as esco-
las estão situadas. Além disso, valoriza o educador no processo de formação dos alunos como cidadãos. A 
Fundação Cásper Líbero apoia esta iniciativa desde o princípio, pois julga ser importante a inclusão da criança 
e do adolescente como participante ativo da sociedade. Em 2011, 150 escolas do estado de São Paulo foram 
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inscritas, e a Fundação colaborou participando do júri, difundindo o projeto em seus veículos de comunicação e 
concedendo duas bolsas na pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero para as escolas vencedoras. 

Centro de Voluntariado de São Paulo
Apoio ao Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP) por meio de divulgação do seu trabalho no Suplemento 
de Cidadania e no site da Fundação, assim como nos veículos de comunicação da instituição. Em 2011, a 
Fundação recebeu o selo de Empresa que Apoia o Voluntariado, oferecido pelo CVSP. A Fundação entende que 
para fazer a diferença é preciso incentivar o voluntariado.

SENAI Curso Profissionalizante
O objetivo do curso é preparar os jovens a partir de 15 anos para o mercado de trabalho formal. Foram benefi-
ciados 25 filhos de funcionários. A área de Cidadania Empresarial dá suporte tanto à escola SENAI quanto aos 
alunos e seus familiares para que o desenvolvimento das aulas seja totalmente satisfatório. O curso oferece 
possibilidades e alternativas de atividades que correspondam à realidade do mercado.

Amadevi
A Associação Manauense de Assistência e Apoio aos Deficientes Visuais atende mais de 80 pessoas com de-
ficiência visual e seus familiares na região do ABCD, em São Paulo. Entre as iniciativas realizadas por meio da 
parceria com essa instituição, a Fundação viabilizou: 

• Doação de computadores para a sala de informática da instituição

• Doação de carteiras escolares para serem utilizadas nas salas de aula

• Realização de matéria no suplemento de Cidadania, com o obje-
tivo de divulgar o trabalho da instituição e possivelmente captar 
mais parceiros

• Matéria no programa Mulheres mostrando as ações da instituição, 
com o intuito de difundi-las para o grande público 

Creche Coração de Maria Curso profissionalizante
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A Seara Bendita
A instituição trabalha com educação voltada para crianças, assim como atendimento a jovens e adultos. 
Oferece palestras, atendimento social, capacitação profissional e orientação educacional. Em 2011, procurou a 
Fundação solicitando apoio, recebendo computadores para o novo laboratório que estava construindo, e tam-
bém a divulgação para a festa de 60 anos da instituição. 

Atividades especiais
A oficina para os radiodifusores comunitários teve como incentivador a Rádio Gazeta AM, em parceria com 
o Grupo de Cidadania Empresarial� A atividade reuniu radialistas da Rádio Heliópolis na Faculdade Cásper 
Líbero, que transmitiu conhecimentos sobre o meio de comunicação� 

Com isso, em 2011, pela segunda vez a Faculdade Cásper Líbero participou de um evento de Responsabilidade 
Social das Escolas de Ensino Superior� O objetivo desse trabalho é fortalecer a relação entre as instituições 
e a sociedade, aproximando os alunos dos problemas da comunidade e proporcionando discussões rele-
vantes sobre temas como ética e cidadania�

Ação sustentável
No subsolo da Fundação Cásper Líbero existem alguns pontos de afloramento de água subterrânea� 
Visando sua utilização, foi desenvolvida uma estação de tratamento vinculada a um sistema de abaste-
cimento subterrâneo. Por ser um recurso renovável e extremamente sustentável, um poço foi perfurado 
para extração� A água passa por tratamento e abastece diretamente as caixas do prédio� Com isso, além 
do total aproveitamento desse recurso, houve uma economia nas contas mensais da Fundação�

Coleta seletiva de lixo é incentivada entre os colaboradores
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Em termos de conscientização sobre o meio ambiente, a Fundação Cásper Líbero se comunica com seus 
colaboradores e proporciona a mudança de comportamento no seu dia-a-dia de trabalho� 

Em janeiro, o Grupo de Cidadania Empresarial estimulou os funcionários a organizarem seus armários, 
colaborando com o Bota Fora, que resultou em 689 quilos de papel enviados para reciclagem�

De janeiro a dezembro de 2011, muitos itens foram reciclados:

• Papel: 9.472 quilos

• Papelão: 10.988 quilos

• Plástico: 5.117 quilos

• Alumínio: 581 quilos

• Papel misto: 18.274 quilos

• Sucata: 10.197 quilos

• Fio: 615 quilos

• Lâmpadas fluorescentes: 3.822 lâmpadas enviadas para descontami-
nação - a Fundação encaminha suas lâmpadas para a Trampo, onde 
são feitas a descontaminação e reciclagem de forma segura

• Óleo de cozinha: A Fundação é parceira do Instituto Triângulo, que co-
leta todo o óleo para ser utilizado na confecção de sabão� O material é 
disponibilizado para a comunidade local como forma de renda� Foram 
coletados mais de 650 litros no ano de 2011

Estação de tratamento possibilita a reutilização da água
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Campanhas de conscientização
Pensando nos funcionários, a Fundação proporciona informações com o objetivo de conscientizá-los quan-
to a questões importantes para a saúde� Nas semanas que antecedem o carnaval, os colaboradores da 
Fundação e os alunos da Faculdade Cásper Líbero recebem boletins informativos sobre a prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o uso de drogas� Nessa 
Campanha foram distribuídos 1�500 preservativos aos funcionários e alunos�

Em termos de ação social, a Fundação elabora todos os anos a Campanha de Doação de Sangue� 
Foram doadas 90 bolsas de sangue e encaminhadas ao Colsan� A Fundação também colabora com a 
Campanha do Agasalho e, em 2011, arrecadou 937 peças, que foram encaminhadas ao Fundo Social de 
Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo, para serem distribuídas nas instituições credenciadas� 

No fim do ano, pela 12ª vez, foi realizada a campanha da Sacolinha de Natal, com o tema “Você pode ser 
Papai Noel”. Com a colaboração de apresentadores e funcionários, a ação ajudou 600 crianças das seguin-
tes instituições atendidas: CEC São Francisco, Lar Dom Orione, Lar da Infância de Nice, Creche Coração de 
Maria, Caps� Nosso Lar, O Cantinho que Encontrei e Projeto Criança AIDS�

Publicações Internas
Duas publicações são desenvolvidas pelo Grupo de Cidadania Empresarial com o intuito não só de trans-
mitir informações sobre as ações realizadas e promover a transparência, mas também com o objetivo de 
disseminar o conhecimento adquirido pela Fundação por meio dos trabalhos realizados na área social e 
incentivar a prática em seus leitores�

Relatório de Atividades 2010
A Fundação Cásper Líbero assume o compromisso anual de reportar suas atividades para seus diversos 
públicos, nos quais se inserem os consumidores e clientes, as comunidades, os funcionários, os fornece-
dores, os governos e as organizações não-governamentais, além da sociedade como um todo� O objetivo 
desta ação é promover a transparência e mensurar seus principais indicadores de desenvolvimento, sejam 
eles econômicos, sociais ou ambientais� 

Para a realização do relatório são feitas entrevistas com funcionários, levantamento de dados e pesquisas, 
redação e criação de arte gráfica. 

 Histórias
de vida

Corrida São Silvestrinha
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Magno Maciel 
coordenador da Nossa Casa, instituição parceira da Fundação que atende 130 crianças e 
adolescentes�

“Contamos com a parceria da Fundação Cásper Líbero desde 1999. 
Em todo este tempo, a parceria tem feito muita diferença, até 
porque não tínhamos convênio com a prefeitura. Eles sempre nos 
dão muito apoio, captam voluntários, colaboram com palestras, com 
atividades junto às crianças, então é uma possibilidade de levar 
informação a esta população. Neste sentido, a Fundação tem feito 
muita diferença porque possibilita esse desenvolvimento. Na nossa 
antiga sede, a Fundação intermediou a captação de parceiro para 
a reforma da nossa cozinha. Podemos dizer que eles são parceiros 
para toda hora. Apoiam no que for preciso, fazem doações, realizam 
palestras... a parceria é uma troca, mas nós acabamos recebendo 
mais, e isso se reflete na vida das crianças e dos adolescentes”. 

Eva Leles da Silva
diretora da Creche Coração de Maria, instituição parceria da Fundação que atende 120 
crianças�

“O trabalho da Fundação aqui é muito importante, porque auxilia 
as famílias. As sacolinhas de natal também fazem muita diferença, 
e, claro, a presença do Papai Noel, que é o mais esperada. Isso é 
essencial, pois várias crianças não têm um brinquedo sequer, e é 
possível notar a alegria no olhar das 120 crianças. Todas ganham. 
A Mama Bruschetta veio aqui e abraçou todas elas, uma por uma. 
Essa parceria realiza um trabalho fundamental, social e familiar, e 
nos ajuda muito”. 

Suplemento de Cidadania do GCE
O Suplemento de Cidadania é uma publicação mensal que visa difundir os projetos realizados por 
organizações não governamentais, assim como outros alinhados com as políticas da Fundação� A pu-
blicação é desenvolvida por jornalistas e estagiários da GazetaEsportiva�Net, e possui tiragem de 2 mil 
exemplares� É distribuído entre parceiros, empresas e públicos estratégicos que atuam com a área de 
responsabilidade social� 

Conheça alguns projetos que foram patrocinados e divulgados por meio dessa parceria:

• Instituto da Cidadania Brasil – Prêmio Construindo a Nação

• Fundação Cásper Líbero – Campanha de prevenção Carnaval

• Instituto Mais – Feira e Congresso Internacional de Sustentabilidade

• Centro Comunitário da Criança e Adolescente – Reciclagem

• Creche Coração de Maria – Palestra sobre “Doenças de Inverno”

• Faculdade Cásper Líbero – Curso de Locução e aula expositiva para 
radialista e amadores da comunidade _Rádio Universitária

• Campanha de Doação de Sangue em parceria com a Colsan

• Fundação Cásper Líbero – Entrega de Certificado do Curso 
Profissionalizante 2010

• Faculdade Cásper Líbero- Dia da responsabilidade Social – Projeto 
Rádio Universitária

• Amadevi – Institucional

• Moradores do Jardim Santa Lúcia – Corrida, Fantasia e Solidariedade

• Seara Bendita – 60 anos de existência

• Cruz Vermelha – Institucional

• Fundação Cásper Líbero Sacolinha de Natal



Palavras    Finais
Motivar as pessoas para que se desenvolvam nos âmbitos profissional e pessoal faz parte da cultura da 

Fundação Cásper Líbero e, por essa razão, o tema selecionado para este ano foi o ato de fazer a dife-
rença. Por tradição, nosso intuito sempre foi o de impactar positivamente a vida dos alunos por meio 

da educação de alta qualidade, fornecendo ferramentas para que todos possam sair equipados e preparados 
para o mercado de trabalho. 

Por sermos uma empresa voltada à comunicação, sabemos também da nossa responsabilidade como difuso-
res de notícias e entendemos que é possível fazer a diferença na vida de nossos ouvintes, leitores e telespec-
tadores abrindo espaço para que participem da nossa programação, oferecendo serviços de utilidade pública 
e levando informações úteis e de qualidade diariamente para que, dessa forma, possam refletir e lutar pelos 
seus direitos. 

A mesma preocupação está presente diariamente no trato com nosso público interno, pois a Fundação compre-
ende que o funcionário é a força motriz de todo o seu trabalho, e por isso coloca a valorização e o bem-estar 
desses colaboradores em primeiro lugar. Por fim, o trabalho com as instituições parceiras também faz parte 
da nossa atuação, pois sabemos que o desenvolvimento de atividades em comunidade enriquece a população 
que tem necessidade e também a nós mesmos, que aprendemos com as lições que nos são passadas nesses 
momentos de troca. 

Inspirar o próximo a fazer a diferença na vida de quem está se relacionando de alguma forma com nosso 
trabalho é o que nos move a dedicar nossos esforços e atuar com excelência. Demonstramos neste relatório 
de atividades esse ideal, colocado em prática com a certeza de termos seguido os passos e ensinamentos de 
nosso instituidor, Cásper Líbero.

Palavras finais



Palavras    Finais

“Toda ação humana, quer se torne positiva ou 
negativa, precisa depender de motivação”

Dalai Lama

Palavras finais



Balanço Social Anual

1. Base de cálculo 2011 Valor (mil reais) 2010 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 143.826 128.859

Resultado operacional (RO) 8.712 1.354

Folha de pagamento bruta (FPB) 91.180 8.447

2. Indicadores sociais internos Valor (mil R$) %Sobre FPB %Sobre RL Valor (mil R$) %Sobre FPB %Sobre RL

Alimentação 5.082 5,57 3,53 3.833 4,54  RL 2,97

Encargos sociais compulsórios - - - - - -

Previdência privada - - - - - -

Saúde 7.301 8 5,07 6.059 7,17  RL 4,70

Segurança e saúde no trabalho 85 0,09 0,05 90 0,11 0,07

Educação 102 0,11 0,07 140 0,17 0,11

Cultura - - - - - -

Capacitação e desenvolvimento profissional 89 0,09 0,06 71 0,08 0,06

Creches ou auxílio-creche 83 0,09 0,05 79 0,09 0,06

Participação nos lucros ou resultados - - - - - -

Outros 4.390 4,81 3,05 766 0,91 0,59

Total - Indicadores sociais internos 17.132 18.78 11.91 11.038 13,07 8,57

3. Indicadores sociais externos Valor (mil R$) %Sobre RO %Sobre RL Valor (mil R$) %Sobre RO %Sobre RL

Educação 1.029 11,81 0,71 1.032 76,22 0,8

Cultura - - - - - -

Saúde e saneamento - - - - - -

Esporte - - - - - -

Combate à fome e segurança alimentar - - - - - -

Outros 78 0,89 0,05 86 6,35 0,07

Total das contribuições para a sociedade 38 4,36 0,02 32 2,36 0,02

Tributos (excluídos encargos sociais) - - - - - -

Total – Indicadores sociais externos 1.145 13,14 0,79 1.150 85 0,89

4. Indicadores ambientais Valor (mil R$) %Sobre RO %Sobre RL Valor (mil R$) %Sobre RO %Sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa - - - - - -

Investimentos em programas e/ou projetos externos - - - - - -

Total dos investimentos em meio ambiente - - - - - -

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na 
produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:

- - - - - -

5. Indicadores do corpo funcional       

Nº de empregados(as) ao final do período 924 927

Nº de admissões durante o período 113 102

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 54 56

Nº de estagiários(as) 75 65

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 317 315

Nº de mulheres que trabalham na empresa 244 263

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 18,88% 21,21%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 66 68

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,10% 1,51%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 37 37

6. Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial       

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa   

Número total de acidentes de trabalho 0 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: direção e gerências direção e gerências

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: direção e gerências direção e gerências
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

segue as normas da OIT    segue as normas da OIT    

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental 
adotados pela empresa:

são sugeridos são sugeridos 

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: apoia    apoiará






