
 

 

 

 

 

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VICTÓRIO LANZA 

CNPJ: 71.545.420/0001-00 

Endereço: Rua Tolentino Filgueiras n°119 – conj. 64/65 – Gonzaga  

Cidade/ UF: Santos/São Paulo 

Telefone: 13.3208.0008 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 

A Fundação Victório Lanza no exercício de 2015, bem como nos exercícios 

anteriores, buscou atingir seus objetivos, promovendo, estimulando e 

divulgando conteúdos educativos, culturais e tecnológicos de interesse 

público para toda a sociedade da Baixada Santista. 

O ano de 2015 ficou marcado pela expansão e consolidação de projetos e 

ações, tornando a FVL participativa e comprometida com seus objetivos 

junto à sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJETOS 

 Projeto Casa do Rei 

A FVL, buscando atingir seus objetivos: (Manter, promover, divulgar e 

realizar atividades sociais, educacionais, culturais, recreativas, morais e 

espirituais; Promover e preservar a formação cívica, a consciência ética, o 

patrimônio histórico-cultural da humanidade, cultuando o espírito 

democrático), firmou convênio com a Organização de Desenvolvimento 

Cultural e Preservação Ambiental (AMA Brasil) e lançaram o Projeto Casa 

do Rei. 

A iniciativa, teve como mecânica excursões monitoradas que 

privilegiaram grupos menos favorecidos da sociedade com transporte e 

acesso gratuito a todo o acervo do Museu Pelé em Santos/SP. 

 Ao longo de 2015, foram executadas 09 (nove) ações prestigiando mais 

de 450 (quatrocentas e cinquenta pessoas). 

O registro das ações do projeto, está à disposição no endereço eletrônico: 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-casa-do-rei 

 Projeto Cultura Mais 

Buscando atingir um de seus objetivos, o de “Manter, promover, divulgar 

e realizar atividades sociais, educacionais, culturais, recreativas, morais e 

espirituais”, em 2015 a FVL lançou o Projeto Cultura Mais. O projeto teve 

como dinâmica o incentivo à cultura através da distribuição de ingressos, 

proporcionando o acesso gratuito à shows, peças teatrais, musicais, 

cinema e entretenimento.  

 

 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-casa-do-rei


 

 

 

 

Ao longo de 2015, foram distribuídos mais de 70 (setenta) ingressos dos 

mais variados eventos culturais e privilegiou funcionários de instituições 

e entidades sem fins lucrativos. 

O registro de todas as ações do Cultura Mais, estão à disposição no 

endereço eletrônico: http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-

cultura-mais 

 Projeto Saudade FM 

A FVL, comprometida em atingir o objetivo de “Produzir eventos e 

exposições, editar obras e textos de natureza educativa-cultural e 

quaisquer outras formas de reprodução de interesse público”, através de 

sua frequência modulada denominada “Saudade FM” continua focada em 

resgatar, documentar e dar total acesso a memória musical mundial, 

disponibilizando um vasto acervo com mais de 10.000 (dez mil) músicas 

através de sua programação 24 horas.  

Além da parte musical, a rádio busca divulgar conhecimento, programas 

educativos e contextualização histórica ao longo de sua programação e 

em suas redes sociais, hoje seguidas, por mais de 320.000 (trezentos e 

vinte mil) pessoas.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE) a frequência modulada tem o alcance de 31.544 (trinta e um mil, 

quinhentos e quarenta e quatro) ouvintes por minuto, com picos de 

53.389 (cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e nove) ouvintes por 

minuto.  

 

 

 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-cultura-mais
http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-cultura-mais


 

 

 

 

No campo da tecnologia avançada, o projeto manteve-se atualizado junto 

a todas as plataformas web e mobile, possibilitando o acesso online e 

móvel de mais de 20.000 (vinte mil) pessoas/dia, interagindo com todo o 

conteúdo gerado. Ainda em 2015, a frequência modulada se manteve 

ativa quanto à prestação de serviços à comunidade através de seu 

jornalismo informativo; alertando, conscientizando e orientando quanto 

às campanhas, a saber:  

 Preservação da Água (Sabesp); 

  Combate à Dengue (PMS);  

 Doação de Sangue (Hemonúcleos da Baixada Santista);  

 O Tempo e o Mar (Praticagem do Estado de São Paulo);  

 Agenda Cultural (Secretarias de Cultura da Região).  

Contando com profissionais renomados e jornalistas gabaritados a 

frequência modulada atuou em 2015 na produção de conteúdos 

educativos voltados a saúde, medicina, ciência, economia e segurança, 

com destaque para os formatos:  

 Orientações e Novas técnicas para a Saúde Ocular (Dr. João Bolzan 

Neto - Especialista em Oftalmologia);  

 Orientações para a Saúde da Pele (Dra. Maria Augusta Bolzan - 

Especialista em Dermatologia);  

 Conteúdo Científico, Descobertas, Curas, Vacinas (Willian Guerra 

- Jornalista Saudade FM).  

 

 

 

 



 

 

 

 

Referências: 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-saudade-fm 

http://www.saudadefm.com.br/ 

https://www.facebook.com/radiosaudadefm/ 

 Projeto Educação Nas Ondas Do Rádio 

A FVL focada em atingir o objetivo de “Executar serviços de radiodifusão 

de caráter educativo que lhe forem outorgados pelo Governo Federal, para 

divulgação de mensagens culturais, informativas, jornalísticas e 

recreativas”, em conformidade com os princípios estatuídos no artigo 221 

da Constituição Federal e observados os preceitos do ordenamento 

jurídico em vigor, de forma a propiciar a consecução dos objetivos da 

Fundação, lançou o programa Educação nas Ondas do Rádio.  

O Projeto veicula, mensalmente, 300 (trezentos) áudios educativos na 

frequência modulada Saudade FM e envolve a produção e divulgação de 

áudios educativos veiculados diariamente. Os conteúdos são 

desenvolvidos pelos profissionais renomados e abaixo citados: 

 

- Erica Eickler – Nutricionista responsável do Grupo Eva Nutrição, 

que abordou sobre os temas abaixo aduzidos: 

 Ácido Fólico 

 Acne 

 Alimentação na TPM 

 Alimentação para os Idosos 

 

 

 

 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-saudade-fm
http://www.saudadefm.com.br/
https://www.facebook.com/radiosaudadefm/


 

 

 

 

 Alimentação 

 Alimentação Fora de Casa 

 Alimentos Funcionais 

 Arroz e Feijão 

 Batata Yacon 

 Chá Verde 

 Cuide bem do Coração 

 Educação Alimentar para Crianças 

 Efeito Platô 

 Flacidez da Pele 

 Lancheira Saudável 

 Paladar dos Idosos 

 Pele Saudável 

 Probióticos 

 Radicais Livres 

 Vegetal Cru 

 

- Carlos Alberto F. Mota – Secretário de Defesa da Cidadania do 

Município de Santos, tratando dos assuntos a seguir relacionados: 

 Abandono de Animais 

 Animais com Insolação 

 Animais e Fogos de Artifício 

 Apeume (Assessoria Pedagógica Especializada às Unidades 

Municipais de Educação) 

 A Renda dos Idosos 

 Atendimento Educacional Especializado 

 Castração de Animais 

 Cuidado com os Animais 

 Denuncie Maus Tratos 

 Destinação Imposto de Renda 

 Estatuto da Juventude 01 

 Estatuto da Juventude 02 

 Intérprete de Libras 

 

 

 



 

 

 

 

 Limitação em Eventos Culturais 

 Orientação Para Educadores 

 População de Idosos 

 Programa “Vovô Sabe Tudo” 

 Projeto Atendimento Domiciliar 

 Projeto Auxiliar de Classe 

 Sala de Recursos Multifuncionais 

 

- Fernanda Couto – Professora de Educação Física e Personal Trainer, 

discorrendo sobre: 

 Alongamentos 

 Atividade Física – Hormônios 

 Caminhada 

 Condicionamento Físico 

 Coração Saudável 

 Movimente-se 

 Musculação e Nutrição 

 Musculação para Idosos 

 Obesidade 

 Personal Trainer 

 Pratique Saúde 

 Refrigerantes 

 Treino e Alimentação 

 

- Andréa Machado – Ambientalista, comentando sobre: 

 Anda 

 Banho Rápido 

 Descarte 

 Dessalinização 

 Economia de Papel 

 Escovação Consciente 

 

 

 



 

 

 

 

 Faixa de Vegetação 

 Lâmpadas Fluorescentes 

 Maus Tratos aos Animais 

 Onde Descartar Pilhas 

 Os 3 R's 

 Pilhas Recarregáveis 

 Postos de Castração 

 Reciclagem de Papel 

 Regar as Plantas 

 Sacolas Plásticas 

 The Story of Stuff 

 Uso Correto da Descarga 

 Vantagens da Castração 

 Varrendo a Calçada 

Vale a pena esclarecer que todo o conteúdo acima está à disposição de 

qualquer cidadão no link: http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-

educacao-nas-ondas-do-radio 

 Palestra “Rádio – A Nova Mídia do Futuro” 

A Fundação Victório Lanza, seguindo seus objetivos: “Produzir eventos e 

exposições, editar obras e textos de natureza educativa - cultural e 

quaisquer outras formas de reprodução de interesse público”; “Incrementar 

o intercâmbio de especialistas e de material didático e científico, entre 

instituições nacionais e internacionais”; promoveu em 2015, a palestra 

“Rádio - a nova mídia do futuro.  

A iniciativa visou a capacitação de profissionais do mercado de 

comunicação através de jingles premiados mundialmente e foi ministrada 

pelo consultor e nexialista Robson Henriques. 

 

 

 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-educacao-nas-ondas-do-radio
http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-educacao-nas-ondas-do-radio


 

 

 

 

O palestrante explanou sobre os áudios apresentados e dissertou sobre 

os "Pilares de Criação", para o auxílio e melhor qualidade na criação de 

campanhas publicitárias.  

Além das palestras presenciais, o projeto deixa a disposição de 

estudantes e profissionais de comunicação o conteúdo, na íntegra, para 

download através do endereço eletrônico: 

 http://www.fvlanza.com.br/projetos/radio/a-nova-midia-do-futuro 

 Projeto Vovô Digital 

Já seguindo seus objetivos de “Estimular a pesquisa e desenvolvimento 

no campo da tecnologia avançada, da ciência e do ensino” e o de 

“Estimular a formação e especialização e o aperfeiçoamento de recursos 

humanos, para empresas públicas e privadas”, a FVL manteve o convênio 

com a universidade UNIBR e a continuação do Projeto Vovô Digital.  

A iniciativa, promove a inclusão digital da terceira idade, oferecendo 

cursos de informática e material didático gratuitos. 

 Os cursos são semestrais com aulas presenciais 02 (duas) vezes por 

semana, provendo noções básicas de informática para alunos com mais 

de 60 (sessenta) anos.  

Em 2015 o projeto certificou mais de 60 (sessenta) pessoas. O registro 

das atividades do Projeto Vovô Digital está à disposição no endereço 

eletrônico: http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-vovo-digital/20 

 

 

 

http://www.fvlanza.com.br/projetos/radio/a-nova-midia-do-futuro
http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-vovo-digital/20


 

 

 

 

 Projeto Guri 

A Fundação Victório Lanza, seguindo um de seus objetivos, a saber: 

“Além das iniciativas comprometidas com a divulgação da educação 

"stricto sensu", de apoio aos vários níveis de ensino compatíveis com os 

veículos de comunicação, destacar-se-ão os projetos de conhecimento não 

formalístico, a fim de proporcionar a participação dos diversos segmentos 

da coletividade, visando a melhoria de sua condição de trabalho, saúde, 

habitação, lazer, meio – ambiente e outros”, manteve o convênio com a 

universidade UNIBR e a continuação do Projeto Guri.  

O projeto promove a prática esportiva e assistência social para crianças 

de 08 (oito) a 13 (treze) anos de idade. A dinâmica envolve aulas de futsal 

e handball gratuitas 01 (uma) vez por semana, ministradas por 

professores de educação física. O registro das atividades do Projeto Guri 

está à disposição no endereço eletrônico: 

 http://www.fvlanza.com.br/projeto-guri-galeria.php?id=18 

 Revista Acadêmica 

No ano de 2015, a FVL continuou como mantenedora do convênio firmado com 

a Universidade UNIBR em relação a Revista acadêmica Matter, uma publicação 

acadêmica, virtual e de acesso gratuito que busca promover o diálogo 

interdisciplinar, discussões quanto à disseminação do conhecimento e a 

exposição de trabalhos dos discentes, docentes, pesquisadores e convidados. 

Em sua 6ª edição, todo seu conteúdo está à disposição através do endereço 

eletrônico: http://unibr.com.br/revistamatter 

 

 

http://www.fvlanza.com.br/projeto-guri-galeria.php?id=18
http://unibr.com.br/revistamatter


 

 

 

 

AÇÃO FUNDAÇÃO 

Além dos projetos, ações e convênios descritos, a FVL ao longo do ano, 

buscou através de eventos pontuais atingir seus objetivos e disseminar 

cada vez mais sua performance perante a sociedade, a saber: 

- Assessoria Esportiva Paulo Miyasiro: 

Patrocínio e apoio de assessoria esportiva visando o incentivo à prática 

de esportes, lazer e saúde. 

 

- Jornada Cultural UNIBR 2015: 

Organização e divulgação de evento social contando com iniciativas de 

cultura, educação e sustentabilidade. 

 

- FVL organiza equipe de pedestrianismo: “Somos todos 

Vencedores”: 

A equipe participou da tradicional prova 7K/VTV em Santos/SP e contou 

com profissionais das áreas esportivas e de nutrição. 

 

- Convênio Prefeitura Municipal de Santos: 

Criação da Rádio Web para a Terceira Idade. Capacitação com oficinas 

técnicas visando o protagonismo dos Idosos na Gestão da Web Rádio. 

Lançamento em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Convênio Prefeitura Municipal de Guarujá: 

Divulgação de Conteúdo Educativo produzido pela Secretaria de Cultura 

do Município de Guarujá. 

 

- Semana da Educação de Santos - TerraCycle: 

Com o objetivo de produzir eventos e exposições, editar obras e textos de 

natureza educativa, prestigiou a Semana da Educação promovida pela 

Prefeitura Municipal de Santos para todos os coordenadores e diretores 

da rede municipal no antigo Colégio Santista. A FVL disponibilizou como 

conteúdo/programação a palestra "Educação Ambiental nas 

Escolas", ministrada pela relações públicas da TerraCycle, Júlia 

Worcemann. 

Presente em 23 (vinte e três) países, a TerraCycle é a empresa líder 

mundial na gestão de materiais de difícil reciclabilidade. Aliada à sua 

missão ambiental, tem um programa de pontos em que os participantes 

escolhem escolas ou instituições sem fins lucrativos para doar os valores 

arrecadados com as coletas.  

Assim, os programas da TerraCycle são uma excelente oportunidade de 

promover a educação ambiental entre as crianças e ensinar sobre 

reciclagem e a importância da preservação do planeta. O encontro 

envolveu os professores de ensino médio da rede pública de Santos que 

puderam tirar suas dúvidas visando a implantação do projeto nas suas 

escolas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Livro "O Melhor de Santos": 

Em conformidade com seu objetivo de produzir eventos e exposições, 

editar obras e textos de natureza educativa – cultural e quaisquer outras 

formas de reprodução de interesse público, patrocinou o livro de fotos 

“Melhor de Santos”, o qual teve uma tiragem de 1.300 (mil e trezentas) 

cópias. 

Composto por 80 (oitenta) fotos de 20 (vinte) fotógrafos, profissionais e 

amadores da cidade de Santos, os quais têm duas coisas em comum: a 

paixão pela fotografia e pela cidade. 

 

- Intercâmbio com Profissionais do IPEN 

Seguindo seu objetivo de estímulo a pesquisa e desenvolvimento no 

campo da tecnologia avançada, da ciência e do ensino a FVL promoveu o 

encontro com profissionais do Instituto. 

A iniciativa visa a criação de uma Rádio Web com a finalidade de divulgar 

as ações do Instituto, o qual tem uma destacada atuação em vários 

setores da atividade nuclear entre elas: nas aplicações das radiações e 

radioisótopos, em reatores nucleares, em materiais e no ciclo do 

combustível, em radioproteção e dosimetria, cujos resultados vêm 

proporcionando avanços significativos no domínio de tecnologias, na 

produção de materiais e na prestação de serviços de valor econômico e 

estratégico para o país, possibilitando estender os benefícios da energia 

nuclear à segmentos maiores de nossa população. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Além da divulgação das ações do IPEN, a Rádio Web será uma nova 

ferramenta para incrementar o intercâmbio de especialistas e de material 

didático e científico, entre instituições nacionais e internacionais. 

 

- FVL promove e divulga Campanha de Responsabilidade Social: 

Iniciativa da Universidade UNIBR tem como foco Prevenção e Doação. 

 

- FVL participa da 17ª Semana Ceciliana de Comunicação: 

A Fundação forneceu o conteúdo de sua Palestra: Rádio - A Nova Mídia 

do Futuro. 

 

- Fundação prestigiou o Dia Mundial do Idoso: 

A Fundação organizou e promoveu uma sessão de cinema gratuita em 

comemoração ao Dia Internacional do Idoso.  

A ação, realizada em outubro/2015, no Cine Roxy em Santos (SP), contou 

com a presença de mais de 200 (duzentos) idosos, os quais tiveram a 

oportunidade de assistir ao filme "Um Senhor Estagiário" e, além da 

entrada gratuita, os convidados ganharam pipoca e refrigerante à 

vontade. 

 

- Projeto Cuíca: 

Evento com nomes do poder público, escolas, universidades e o 

empresariado da região com o objetivo de uma nova cultura de 

empreendedorismo social na região. 

 

 

 



 

 

 

 

-  FVL promoveu e divulgou a 2ª. Edição do Encontro de Criadores: 

O encontro teve como objetivo o fomento à economia criativa na Baixada 

Santista. 

 

WEBSITE 

Os projetos, ações e convênios acima citados, podem ser endossados 

através do website da Fundação Victório Lanza: www.fvlanza.com.br 

AGENDA ATIVA 

O cotidiano diário da Fundação Victório Lanza, pode ser acessado através 

do endereço eletrônico: http://www.fvlanza.com.br/agenda-ativa 

 

 

http://www.fvlanza.com.br/
http://www.fvlanza.com.br/agenda-ativa

