Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VICTÓRIO LANZA
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Endereço: Rua Tolentino Filgueiras n°119 – conj. 64/65 – Gonzaga
Cidade/ UF: Santos/São Paulo
Telefone: 13.3208.0008

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016
No exercício de 2016 a Fundação Victório Lanza, assim como nos
exercícios anteriores, buscando atingir seus objetivos, promoveu,
estimulou e divulgou atividades de variados conteúdos, a saber:
educativos, culturais e tecnológicos de interesse público para toda a
sociedade da Baixada Santista. Tendo o ano, uma vez mais, ficado
marcado pela expansão e consolidação de projetos e ações realizados pela
FVL.
Tais iniciativas têm o poder de revelar o comprometimento da Fundação
Victório Lanza com seus objetivos junto à sociedade.

PROJETOS


Projeto Cultura Mais

A FVL deu continuidade ao projeto, através da distribuição de ingressos
gratuitos e buscando atingir um de seus objetivos, a saber: “Manter,
promover, divulgar e realizar atividades sociais, educacionais, culturais,
recreativas, morais e espirituais”.
Almejando o incentivo à cultura, proporcionou o entretenimento
concedendo acesso a peças teatrais, shows, musicais e a várias sessões
de cinema.
Ao longo do ano de 2016, foram distribuídos mais de 70

30???

ingressos, dos mais variados eventos culturais e privilegiou funcionários
de instituições e entidades sem fins lucrativos.
As ações do Projeto Cultura Mais, estão à disposição no endereço
eletrônico: http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-cultura-mais


Projeto Saudade FM

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”, a FVL 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 (vinte e quatro) horas.

A rádio, além da parte musical, busca divulgar conhecimento com
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.
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. Em 2016, a frequência modulada se manteve ativa
quanto à prestação de serviços à comunidade através de seu jornalismo
informativo; alertando, conscientizando e orientando com as seguintes
campanhas:



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).

Com profissionais renomados e jornalistas gabaritados a frequência
modulada atuou, durante o ano de 2016 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

Sempre 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”, a Fundação Victório Lanza, 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, impulsionou o programa
Educação nas Ondas do Rádio.

Cumpre ressaltar que o projeto divulga, 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 por profissionais renomados, conforme
abaixo:
- 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
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

- Banco de Leite Humano do Hospital Guilherme Álvaro, expondo e
esclarecendo dúvidas sobre a doação de leite, a saber:


Quem pode doar



Como fazer a doação



Preparo



Higiene pessoal antes de iniciar a coleta



Como conservar o leite coletado



Você sabia?


- Márcia Atik - psicóloga clínica, terapeuta sexual de família e de
casal, conversando sobre:


Depressão



Relacionamentos 1



Relacionamentos 2



Stress



Sexo



Avós



Corpo e Sexo



Diversidade Sexual



Uso de Preservativo

Todo conteúdo está à disposição de qualquer cidadão no link:
http://www.fvlanza.com.br/projetos/projeto-educacao-nas-ondas-doradio



Projeto Guri

A Fundação Victório Lanza, renovou, também, o convênio com a
universidade UNIBR e a continuação do Projeto Gurizada, antigo Projeto
Guri, com o intuito de seguir o objetivo, 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”.
O projeto forma equipes de futsal infantil, promovendo, assim, a prática
esportiva e assistência social.
Atendeu, em 2016, 82 (oitenta e dois) meninos, com faixa etária entre 08
(oito) e 13 (treze) anos de idade, remanescentes do Projeto Guri da
Secretaria de Esportes de São Vicente, os quais são preparados como
futuros atletas.
Vale a pena salientar que, para participar, as crianças devem apresentar
excelente desempenho na escola, condição primordial para manterem-se
no projeto. As aulas são ministradas por professores de educação física.
O projeto ainda oferece, gratuitamente, uniforme completo e lanches para
todas as crianças.

O registro das atividades do Projeto Gurizada está à disposição no
endereço

eletrônico:

http://www.fsv.edu.br/projeto-sociais/projeto-

guri/


Revista Acadêmica Matter

A FVL renovou, ainda, como mantenedora do convênio firmado com a
Universidade UNIBR, com a Revista Acadêmica Matter, a qual busca
promover o diálogo interdisciplinar, por meio de publicações.
A Revista Matter é uma publicação acadêmica, virtual, de acesso
gratuito, das Faculdades do Grupo UNIBR, publicada semestralmente,
tendo como objetivo a divulgação de artigos científicos, revisão de
literatura, relatos de casos, resenhas e ensaios que contribuam para o
desenvolvimento da pesquisa e do pensamento crítico aplicados às
necessidades práticas da comunidade. Aborda temas variados das áreas
de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde,
Linguística/Letras, Engenharia/Tecnologia.
Direcionada a professores, estudantes de graduação, pós-graduação,
pesquisadores e profissionais de campos afins.
Todos artigos são submetidos a um processo de revisão por pares,
apoiados por um Conselho Editorial e Conselho Consultivo. Entre suas
propostas está a de facilitar o intercâmbio, o trabalho conjunto e a
construção

de

conhecimento

profissionais das áreas.

entre

professores,

estudantes

e

Eletrônica e de periodicidade semestral, em 2016 publicou os volumes 8
e 9, com os temas abaixo citados:
VOLUME 8, número 1:
01. Jogos cooperativos na educação física escolar: Componentes
essenciais para uma aprendizagem significativa;
02. Educação iniciática ou andragógica;
03. Conflitos nas organizações: Como lidar e obter bons resultados;
04. Carta aberta reflexões críticas sobre a iniciação científica;
05. A homenagem nacionalista das jóias H. Stern;
06. Implantação de teleféricos para contêineres na Serra do Mar – Um
projeto.
VOLUME 9, número 2:
01. Características

de

alguns

programas

de

treinamento

e

desenvolvimento de pessoas em empresas do Estado de São Paulo:
Uma visão crítica sobre a possibilidade de aprendizado por parte
dos colaboradores;
02. Formação de professores e a prática reflexiva;
03. Algumas reflexões sobre o ensino de língua portuguesa na escola;
04. Adaptação fílmica e intertextualidade em “O Morro dos Ventos
Uivantes”, de Emily Brontê;
05. Voluntariado dentro da cultura japonesa;

06. A referenciação anafórica em textos de alunos dos anos iniciais do
ensino fundamental: Uma análise da progressão referencial;
07. O ensino da coesão e da coerência do texto por meio do blog: A
escrita colaborativa na sala de aula.
Todo conteúdo está à disposição através do endereço eletrônico:
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.

-

FVL

organizou

equipe

de

pedestrianismo:

“Somos

todos

Vencedores”:
A equipe, como nos anos anteriores, 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, com palestras, além de
workshops com oficinas técnicas, onde houve a capacitação de mais de
50 idosos.
- Convênio Prefeitura Municipal de Guarujá:
Divulgação de Conteúdo Educativo produzido pela Secretaria de Cultura
do Município de Guarujá
- 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.
- Projeto 60.0
A Rádio Web, projeto da FVL em parceria com as Secretarias de Defesa
da Cidadania (Secid), Comunicação e Resultados (Secor) e do Fundo
Social de Solidariedade.
Transmitida via internet, a Rádio 60.0 tem a finalidade de dar voz aos
idosos. A web rádio é inteiramente direcionada à terceira idade e atende
grupos de idosos dos centros de convivência e entidades da Cidade.
Os grupos são capacitados e aprendem a operar os equipamentos e a
elaborar notícias. O espaço, chamado de Ilha Criativa, abriga, além da
rádio, o EPA (Espaço Permanente de Atividades), onde são dados,
gratuitamente, cursos, treinamentos e palestras de profissionais de
várias áreas, tudo em parceria com a PMS.
Vale a pena salientar que no ano de 2016, foram dados 09 (nove) cursos
(workshops), semanais, com aulas sobre cidadania, internet, redes
sociais e aplicativos de celular, história do rádio e locução. No último dia
de aula, os idosos protagonizavam a gravação de um programa, com 01
(uma) hora de duração.

Foram dadas as seguintes palestras no ano de 2016:
11/02/16
“Poder Pessoal” – Paula Janaína Cabral – Psicóloga: 02 alunos
17/02/16
“Uso racional de medicamentos e como se organizar” – Rogério Nepomuceno
Kreidel – Farmacêutico: 02 alunos
24/02/16
“Empréstimos, Desconto IPTU, Previdência Privada e a Economia Hoje” –
Fernando Chagas – Economista: 13 alunos
02/03/16
“A importância do rádio e o vínculo que ele estabelece com as pessoas” – Zerri
Torquato – Radialista: 10 alunos
09/03/16
“Preservação de Monumentos” – Inês Rangel (Secult): 04 alunos
16/03/16
“Dengue, Zika e Chikungunya” – Ana Paula Valeiras (Coordenadora de
vigilância em saúde da Secretaria de Saúde de Santos): 02 alunos
23/03/16
“Economia Doméstica” – Prof. Marcio Roberto Paz Colmenero: 06 alunos

WORKSHOPS:
Conforme abaixo demonstrado, de 49 (quarenta e nove) idosos,
participaram dos workshops:

ABRIL:
04 a 08 – 1° Workshop de Rádio – 06 alunos
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MARCOS ALEXANDRINO
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS
HIDELY DO NASCIMENTO
MARIO PEREIRA BACCARAT JUNIOR
RIVALDO TEIXEIRA VIANA SILVA
MESSIAS LUCIANO FERNANDES PAIS

11 a 15 – 2° Workshop de Rádio – 06 alunos
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MARTA CHAIM
REGINA LUCIA CARDOSO
LEONILDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ISAURA ASSUMPÇÃO
JAIR ALVES DE MORAES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

18 a 22 – Não foi realizado, devido ao feriado de 21/04

25 a 29 – 3° Workshop de Rádio – 05 alunos
1)
2)
3)
4)
5)

GILBERTO DE OLIVEIRA
MARY LUCY P. MATTOSO
MARILZA BULLO
MARIA OLIVIA L. DE ALMEIDA
NANCY CAMARGO FONSECA

MAIO:
02 a 06 – 4° Workshop de Rádio – 05 alunos
1)
2)
3)
4)
5)

MARÍLIA T. RODRIGUES
JORGINO NOGUEIRA NETO
LOURENÇO CUSTÓDIO
VALDETE NASCIMENTO COSME
ROSA ALVAREZ VAZQUEZ

09 a 13 – 5° Workshop de Rádio – 04 alunos
1)
2)
3)
4)

HILDA S. F. SANTOS
MARLI MAZZALI
ANTONIO J. S. PIMENTEL
FRANCINE F. LISBOA

16 a 20 – 6° Workshop de Rádio – 07 alunos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
SERGIO FRANCISCO GARCIA
MARA RÚBIA DE ANDRADE
RICARDO CESAR LIMA GAMA
DAVID BORGES
CÍCERO ENÉZIO OLIVEIRA SILVA
ANTONIO DOS SANTOS

23 a 27 – Não foi realizado, devido ao feriado de 26/05

MAIO/JUNHO:
30 a 03/06 – 7° Workshop de Rádio – 04 alunos
1)
2)
3)
4)

Zenaide Aparecida de Andrade
Dirce Costa Muniz
Vitor Marinho de Souza Filho
Adilson Bassani

06 a 10 – 8° Workshop de Rádio – 09 alunos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ondina Souto Vianna
Luiz Carlos Cardoso
Augusto Francisco Rollo de Freitas
Carl Theodor Wadner
Vilma Machado
Sonya Maria Martins
Edir Ponciano
Maria Luisa Guedes Ferreira
Gilda Pereira Soares

13 a 17 – 9° Workshop de Rádio – 03 alunos
1) Rose Machado
2) Vanda Henrique Alves
3) Carlos Menezes

- Projeto Cine 3i:
A iniciativa, parceria da Fundação Victório Lanza com a Secretaria de
Cultura de Santos (Secult) e o Cine Roxy, tem por objetivo dar acesso à
sétima arte, privilegiando senhores e senhoras de Santos.
A programação mensal, atendeu, aproximadamente, 200 (duzentos)
idosos por sessão.
O Projeto "Cine 3i" é a continuidade de uma sequência de projetos da FVL
voltados à cidadania e ao entretenimento dos idosos. No ano de 2016
foram 07 (sete) sessões, nas datas e com os filmes abaixo especificados:

FILME

DATA

Casamento Grego 2

29/03

Milagres do Paraíso

26/04

Conto dos Contos

17/05

Truque de Mestre 2

28/06

Café Society

30/08

O Bebê de Bridget Jones

18/10

Elis

29/11

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

