
 

 

 

 

 

Santos, 06 de Maio de 2015. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014: 

 

A Fundação Victório Lanza no exercício de 2014, bem como nos exercícios anteriores, buscou 

atingir seus objetivos primordiais e atuais, promovendo, estimulando e divulgando conteúdos 

educativos, culturais e tecnológicos de interesse público a toda a sociedade da Baixada Santista. 

 

Através de sua emissora de frequência modulada, a Fundação Victório Lanza fomentou o 

intercâmbio de especialistas, criando debates e discussões envolvendo os profissionais 

infracitados, da área da saúde, educação, ciências, cultura, civismo, religião e política. 

- Dr. Nilton Ramos Pires (Médico e Especialista em Medicina do Trabalho e Perícia Médica); 

- Dr. Miguel Naveira (Médico e Especialista em Medicina Esportiva); 

- Dr. Rodrigo Julião (Presidente da OAB-Santos); 

- Diná Ferreira Oliveira (Coordenadora de Políticas para a Mulher); 

- Abdul Hadi (Presidente da Liga das Escolas de Samba de Praia Grande); 

- Murilo Netto (Coordenador de Museus da Cidade de Santos); 

- Prefeitos, Vereadores e Secretários da Região e do Estado de São Paulo. 

Seguindo a mesma premissa, a FVL no exercício de 2014, se manteve ativa quanto à prestação 

de serviços a comunidade através de seu jornalismo informativo; alertando, conscientizando 

e orientando quanto às Campanhas abaixo mencionadas: 

- Preservação da Água (Sabesp);  

- Combate à Dengue (PMS);  

- Doação de Leite Materno (Hospital Guilherme Álvaro – Santos SP);  

- Doação de Sangue (Hemonúcleos da Baixada Santista);  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Assistência Social (Albergue Noturno / Casa da Vó Benedita);  

- Assistência Emergencial (SOS Itaoca);  

- 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 FVL atuou na produção e 

divulgação de conteúdos educativos voltados a saúde, medicina, ciência, economia e 

segurança, com destaque para os formatos abaixo expostos: 

- Orientações e Novas técnicas para a Saúde Ocular (Dr. João Bolzan Neto - Especialista em 

oftalmologia); 

- Estudos, Orientações e Novas técnicas para a Medicina Diagnóstica (Dr. Ricardo Camillo de 

Almeida - Especialista em Patologias); 

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

Dermatologia); 

- Conteúdo Científico, Descobertas, Curas, Vacinas (Willian Guerra - Jornalista Saudade FM); 

- Práticas e Estudos relacionados à Economia e Contabilidade (José Daniel Alves - Contabilista); 

- Práticas e Educação no Trânsito - (Humberto Perina - Jornalista Rede Record); 

- Saúde e Qualidade de vida. (Juliana Cubo - Fisioterapeuta). 

Ao longo do exercício do ano de 2014, a FVL empenhou-se em divulgar campanhas 

institucionais para empresas e entidades com o objetivo de enaltecer práticas sociais, 

educativas, morais e espirituais, a seguir mencionadas: 

- Doação de alimentos para as Instituições do Grupo Espírita André Luiz; 

-  Doação de alimentos para a Instituição Irmã Dulce;  

- Comenius Escolar – Especializada em déficit de atenção, disgrafia e dislexia; 

- Projeto Litoral Sustentável.  

Vale a pena salientar que buscou, também, divulgar iniciativas no campo da capacitação 

profissional e gestão de recursos humanos (1º Pensando RH/Santos 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na área cultural a FLV, continua em larga expansão tornando-se referência de divulgação das 

iniciativas culturais na região da Baixada Santista com a intenção de incentivar eventos, 

exposições e obras de natureza cultural, entre outras produções de interesse público. A FVL 

através de sua agenda cultural, ficou a disposição de todas as Secretarias de Cultura da região; 

atuando, produzindo e divulgando todos os eventos artísticos dos Teatros Coliseu, Guarany e 

Brás Cubas em Santos, além do MIS (Museu da Imagem e do Som/Santos), Casa Martim Afonso 

em São Vicente e Teatro Palácio das Artes em Praia Grande. Buscou também, divulgar atividades 

que visam à preservação e disseminação de diferentes culturas e suas respectivas características 

como a dança, comidas típicas e vestimentas. 

A FVL, através de sua frequência modulada denominada “Saudade FM” continuou focada em 

resgatar, documentar e dar total acesso a “Memória Musical Mundial”, disponibilizando um 

vasto acervo de músicas através de sua programação, divulgando conhecimento e 

contextualização histórica através do programa “Viagem através do tempo”, além de 

testemunhais e notas contando passagens marcantes do século XX, fatos culturais, esportivos, 

políticos, musicais, artísticos, entre outros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE) no ano de 2014 a frequência modulada teve um alcance de 31.544 

(trinta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro) ouvintes por minuto, com picos de audiência 

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

No campo da tecnologia avançada, a FVL contribuiu com o desenvolvimento, fomento técnico e 

geração de recursos junto a empresas de software e hardwares (Softgen/Cadena) objetivando a 

inovação e desenvolvimento de novas tecnologias de acesso. Com isso, em 2014 todo o 

conteúdo produzido, fomentado e divulgado pela FVL, foi disponibilizado em tempo real para o 

mundo todo através de aplicativos para dispositivos móveis (IOS e Android) e Web Service 

(Player Ao Vivo). Através da mensuração web aferida pelo Software TagWave, do Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), as novas tecnologias desenvolvidas tiveram 

alcance médio de 4.000 (quatro mil) usuários diários. 

Ainda no campo da tecnologia, inovou quanto participação do público, criando novos 

mecanismos de interação, pesquisa e engajamento. As Redes Sociais mantidas e geridas pela 

Fundação Victório Lanza são um grande sucesso na web (Facebook/Twitter/Instagram) e 

tiveram como objetivo promover e preservar a formação cívica, a consciência ética, o patrimônio 

histórico-cultural da humanidade, através das novas linguagens de comunicação. Esta iniciativa, 

gerou uma interação com mais de 210.000 (duzentos e dez mil) seguidores, alcançando mais 

de 1.000.000 (um milhão) de visualizações, em média por postagens. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A FVL no ano de 2014 continuou como mantenedora do convênio firmado com Universidade 

UNIBR em 2012 com relação à Revista Matter. Uma publicação acadêmica, virtual e de acesso 

gratuito que busca promover o diálogo interdisciplinar, por meio de publicações, cujos temas 

trouxeram à luz da academia, discussões no que tange à disseminação do conhecimento e a 

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

 

De forma pró ativa, a FVL em 2014 firmou outros três convênios com a UNIBR a fim de fidelizar 

a parceria e ampliar a atuação, a saber: 

 

1) - Programa de Inclusão Digital para a Terceira idade “Vovô Digital”: 

Curso de informática para idosos com idade a partir de 60 (sessenta) anos, totalmente gratuito 

e com material didático incluso; Programa que ao longo de 2014, empreendeu e capacitou 

mais de 200 idosos. 

2) - Programa de Inclusão no Esporte “Guri”: 

Prática esportiva e assistência social para crianças de 08 (oito) a 13 (treze) anos de idade;  

Ao longo de 2014, o programa atendeu mais de 80 crianças de camadas menos favorecidas 

da sociedade. 

3) - Projeto “Gefimi” - Gestão Financeira para a Terceira Idade: 

Capacitação para idosos acima de 60 (sessenta) anos para utilização de instrumentos e 

conhecimentos necessários ao correto planejamento financeiro visando a melhoria da 

qualidade de vida. Diferentes ações, sempre visando favorecer a convivência e a coletividade, 

além de proporcionar ações de educação, lazer e saúde. Programa prestigiado por mais de 

150 idosos ao longo de 2014. 

 

Foi criada, também, pela FVL, em parceria com a Saudade FM, a Equipe de Pedestrianismo para 

a 3ª Idade, denominada: “Somos todos Vencedores”. Tal iniciativa, contou com mais de 150 

(cento e cinquenta) integrantes, os quais participaram da Corrida 7K – VTV/SBT, que foi 

realizada na cidade de Santos/SP. 

 

 

 

 

 


