
 

 

 

 

 

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 2017 

Com a recessão da economia no ano de 2016, o ano de 2017 não 

apresentou ritmo na atividade econômica e o ano seguiu com bastante 

dificuldade, não tendo apresentado melhora; havendo, ainda, muitas 

incertezas quanto à recuperação da economia. Ao longo de 2017, mesmo 

com todo cenário negativo na economia, a Fundação Victório Lanza, como 

nos exercícios anteriores, prosseguiu na conquista de seus objetivos. 

Promovendo, estimulando e divulgando atividades de conteúdos diversos, 

a saber:  educativos, culturais e tecnológicos de interesse público para 

toda a sociedade da Baixada Santista.  

Cumpre notar que novas parcerias foram desenvolvidas e o ano apesar 

da crise vivida pelo país, foi de sucesso. Mesmo com a não continuidade 

da parceria com a Central Técnica, com os investimentos efetuados, a 

Fundação, uma vez mais, marcou o ano pelo crescimento, expansão de 

projetos e ações realizados, trabalhando com comprometimento, sempre 

empenhada em alcançar seus objetivos. 

 

 

 



 

 

 

 

CONVÊNIOS FIRMADOS EM 2017  

• FVL X Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” (UNESP)  

Firmado em 20 de junho, tem como objeto a cooperação técnica, científica 

e cultural entre a Fundação Victório Lanza e o Instituto de Biociências 

da Unesp, Campus do Litoral Paulista - UNESP/CLP. Tal cooperação se 

dará em termos da produção de informações, por parte da UNESP/CLP e 

fornecidas à Fundação para que a mesma através de sua frequência 

modulada difunda o conteúdo descrito na Baixada Santista, área de 

abrangência da referida emissora.  

Trata-se, finalmente, de atividades culturais e educacionais de cunho 

científico, acadêmico e social, a serem difundidas pela Fundação, através 

da emissora de frequência modulada pertencente à Fundação, sendo 

vedada a utilização desses produtos para fins comerciais ou de 

propaganda política ou ideológica. Tais atividades serão realizadas na 

forma de um projeto de extensão universitária, denominado – UNESP nas 

ondas do Litoral Paulista. 

• FVL X Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto  

Firmado em 15 de dezembro de 2017, se comprometem, na medida de 

suas possibilidades, a conjugar esforços com o propósito de manter, 

promover, divulgar e realizar atividades socioculturais, preservando o 

patrimônio histórico e cultural de todo o acervo da Pinacoteca Benedicto 

Calixto, provendo acessibilidade a grupos menos favorecidos da 

sociedade. 

 

 



 

 

 

PROJETOS ATIVOS 

•   Projeto Cine 3i 

O Projeto “Cine 3i”, parceria da Fundação Victório Lanza com o Cine 

Roxy, é a continuidade de uma sequência de projetos da FVL voltados à 

cidadania e ao entretenimento, que tem como objetivo dar acesso à 

sétima arte, privilegiando idosos da cidade de Santos. A programação 

mensal, atendeu 150 (cento e cinquenta) idosos por sessão e, no decorrer 

de 2017, foram apresentadas 07 (sete) sessões, todas lotadas, tendo 

atingido um total de 1.050 (mil e cinquenta) idosos. Abaixo, datas e filmes 

apresentados: 

FILME DATA 

Gostosas, Lindas & 
Sexies 

25/04 

Antes que eu Vá 30/05 

O Círculo 27/06 

João, o Maestro 29/08 

Polícia Federal: A Lei é 
Para Todos 

26/09 

Blade Runner 2049 24/10 

Victoria e Abdul: O 
Confidente da Rainha 

21/11 

 

 

 



 

 

 

 

• Projeto Cultura Mais 

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”, a FVL 

deu continuidade ao projeto. 

No decorrer de 2017, foram distribuídos mais de 70 (setenta) ingressos, 

concedendo acesso a peças teatrais, shows, musicais, além dos 1.050 

(mil e cinquenta) ingressos para diferentes sessões de cinema, conforme 

o demonstrado no projeto Cine 3i, sempre beneficiando 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 

• Emissora de rádio em Frequência Modulada pertencente à FVL 

Comprometida em atingir o objetivo de “Executar serviços de radiodifusão 

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

divulgação de mensagens culturais, informativas, jornalísticas e 

recreativas, de conformidade com os princípios estatuídos no artigo 221 da 

Constituição Federal e observados os preceitos do ordenamento jurídico em 

vigor”  e também “Produzir eventos e exposições, editar obras e textos de 

natureza educativa-cultural e quaisquer outras formas de reprodução de 

interesse público”, a FVL, através de sua emissora de frequência 

modulada, continua focada em resgatar, documentar e dar total acesso 

a memória musical mundial, disponibilizando um vasto acervo.  
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A rádio, além da parte musical, busca divulgar conhecimento com 

programas educativos e contextualização histórica ao longo de sua 

programação.  

• Projeto Educação Nas Ondas do Rádio 

A Fundação Victório Lanza, 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”, conforme 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 mesma, impulsionou o mencionado 

programa.  

Salientando que o projeto divulga, mensalmente, grande variedade de 

áudios educativos na frequência modulada pertencente à FVL, 

envolvendo, também, a produção e divulgação desses áudios, os quais 

são veiculados diariamente. Os conteúdos são desenvolvidos por 

profissionais renomados, conforme abaixo demonstrado: 

- Gabriela Cartei – coordenadora do Projeto Luann Vive e Pró Medula 

Santos, esclarecendo o abaixo aduzido: 

MEDULA ÓSSEA: 

• O que é o transplante de medula óssea 

• O que é medula óssea 

• Para quais indicações se utiliza o transplante 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Como é feito o transplante 

• Métodos de transplante 

• Punção 

• Aférese 

• Como são obtidas as células para o transplante 

DOADOR: 

• Quem se beneficia do transplante 

• Quem pode doar 

• Como se tornar um doador 

• Importância de ser um doador 

• Onde é feito o cadastro do doador 

• Como é feita a doação 

• Doenças impeditivas do cadastro e da doação 

• Doador: Como atualizar os dados 

• Perguntas e respostas do doador 

PACIENTE: 

• Transplante de medula óssea 

• Como é feita a busca por um doador 

• Onde são feitos os transplantes  

• Conversando com seu médico 

• Vida após o transplante 

• Perguntas e respostas dos pacientes 

 

- Bianca Viecili Keller -  fisioterapeuta, discorrendo sobre os temas 

abaixo: 

• Hábitos incorretos 

• Mente e corpo 

• Acessórios e equipamentos 

• Concentração 

• Respiração 

• Conceito 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

- Cláudio Fernando – consultor financeiro, sobre: 

• Taxas de abertura de crédito 

• Aposentadoria e seus direitos 

 

- 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 

- Banco de Leite Humano do Hospital Guilherme Álvaro, com a 

nutricionista e responsável pelo Banco, esclarecendo dúvidas sobre a 

doação de leite, a saber: 

• Quem pode doar leite 

• Preparo do frasco para doação de leite 

• Armazenar leite para doação 

• Higiene coleta de leite humano 

• Produção de leite humano 

• Controle e qualidade do leite doado 

• Cada 1 (um) litro de leite amamenta 10 (dez) crianças 

• A importância da doação de leite 

• Você sabia? 

 

 

 

 



 

 

 

 

- 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 

 

Todo conteúdo está à disposição de qualquer cidadão no link: 

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

radio 

• Projeto Gurizada 

O convênio, renovado em 01/07/2016 – tem duração de 02 (dois) anos, 

com a universidade UNIBR e a continuação do Projeto Gurizada, antigo 

Projeto Guri, com o intuito de seguir o objetivo, a saber:  
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“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”.  

Formando equipes de futsal infantil, promove a prática esportiva e 

assistência social.  

Ao longo do ano de 2017 atendeu, 64 (sessenta e quatro) crianças, a 

saber: 

1) Sub 08, 09 e 10 anos – 21 (vinte e uma) crianças; 

2) Sub 11 e 12 anos – 20 (vinte) crianças; 

3) Sub 13 e 14 anos – 23 (vinte e três) crianças. 

O Projeto envolve crianças na faixa etária de 08 (oito) a 14 (quatorze) anos 

de idade, remanescentes do Projeto Guri da Secretaria de Esportes de 

São Vicente, que são preparadas e, como condição essencial para 

participar e se manter no projeto, primordial que tenham excelente 

desempenho na escola.  

Com aulas 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  

Tendo sido renovada a parceria da FVL com a Universidade UNIBR em 

02 de dezembro de 2015 – com duração de 03 (três) anos, o Projeto da 

Revista Acadêmica Matter continua ativo.  

Busca a revista supramencionada, fomentar a comunicação 

interdisciplinar, por meio de publicações.  

Sendo 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, abordando temas variados das áreas de Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Linguística/Letras, 

Engenharia/Tecnologia. 

É direcionada a professores, estudantes de graduação, pós-graduação, 

pesquisadores e profissionais de campos afins. 
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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 entre professores, estudantes e 

profissionais das áreas. 

Eletrônica e de periodicidade semestral, em 2017 publicou os volumes 09 

e 10, com artigos que tratam de Educação, Gestão, Voluntariado, 

Qualidade de serviços, Educação Física e Crítica Literária. 

Todo conteúdo está à disposição através do endereço eletrônico: 

http://unibr.com.br/revistamatter 

AÇÃO FUNDAÇÃO 

A Fundação Victório Lanza, além dos projetos, ações e convênios acima 

demonstrados, buscou, através de eventos pontuais, atingir seus 

objetivos e disseminar cada vez mais sua performance perante a 

sociedade, a saber: 

• FVL no Teatro Coliseu em Santos  

A FVL, seguindo seus objetivos de manter, promover, divulgar e realizar 

atividades culturais, atuou em mais uma ação do projeto Cultura Mais. 

A dinâmica, envolveu a distribuição de ingressos para o espetáculo: “O 

Mundo Encantado dos Clássicos” no Teatro Coliseu em Santos. 
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 A iniciativa privilegiou crianças de baixa renda e deu a oportunidade de 

participarem, pela primeira vez, do mundo mágico que é o teatro e 

conhecer o mundo da fantasia e da imaginação, estimulando, assim, a 

capacidade criativa de todos os envolvidos. 

• FVL em encontro do Sindicato do Comércio Varejista  

A Fundação Victório Lanza recebeu convite especial para a 2a. Edição do 

“Mulheres que Inspiram”. O evento ressaltou a figura feminina na 

sociedade. Foi preparada uma tarde especial, com atrações voltadas ao 

bem-estar, estilo, beleza, saúde da mulher. 

Foram dadas várias palestras, a saber: Dicas sobre moda (Santa Veste); 

Empoderamento feminino na prática (sexóloga Lelah Monteiro); Câncer 

de pele e proteção solar (Drogasil) e Tendências de maquiagem (Vult 

Comética), além de desfile de moda praia da Lui Acessories, com sorteio 

de muitos brindes. 

• FVL na Semana da Cultura Caiçara  

A FVL promoveu e divulgou a 4a. Semana da Cultura Caiçara, que 

aconteceu no mês de março na cidade de Santos. 

Com programação variada, que pôde ser explorada de forma individual, 

a semana contou com: 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Esporte: 3ª Remada Caiçara, em parceria com a Associação Caiçara de 

Canoagem. Participação de alunos da escola náutica municipal e de 

canoístas, remadores. Livre participação. 

2) Gastronomia: que contou com roteiro gastronômico. 

3) Entrevista com o Mestre Dr. Antonio Carlos Diegues, da NUPAUB USP, 

especialista em Cultura Caiçara. 

4) Atividades caiçaras tradicionais: Com artistas de Santos e de Cananéia 

tocando rabeca e atividades tradicionais para resgatar a cultura caiçara 

de tradição. 

5) Atividades contemporâneas: produção de artistas locais para a 

semana. 

6) Programação nas escolas municipais: várias atividades para as escolas 

municipais de Santos. 

7) Debates e atividades do centro Cultural Caiçara (Frontaria). Exposição 

da canoa caiçara, exposição de fotografias (Iconografia caiçara), artesãos 

e comida. Além de debates e aula de dança para idosos. 

8) Oficinas e formação: O “sinhores” realizaram oficinas de formação para 

interessados na Cultura Caiçara, além de oficinas de formação e uma 

oficina com o artista plástico Maurício Adinolf. 

 

 

 



 

 

 

 

• Tratativas para a divulgação da Semana Nacional de Museus  

FVL inicia tratativas para divulgação da 15a. Semana Nacional de 

Museus. 

Criado em 1977 pelo ICOM - Conselho Internacional de Museus, o Dia 

Internacional de Museus é comemorado em 18 de maio. Anualmente, o 

IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) convida as instituições a 

participarem da celebração com uma programação diferenciada na 

Semana Nacional de Museus. Em 2017, a 15ª edição do evento visou o 

debate a partir do tema “Museus e histórias controversas: dizer o indizível 

em museus”. 

No Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São 

Paulo, os visitantes puderam acompanhar uma projeção de imagens e 

informações sobre a perspectiva histórica do trabalho infantil em 

lavouras no interior de São Paulo e armazéns de café no final do século 

19 e início do 20.  

Para promover uma discussão sobre o assunto, o Museu realizou uma 

palestra em parceria com o Instituto Alana, órgão de referência na 

garantia de condições para vivência plena da infância. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• FVL e Projeto "Rádio nas Escolas"  

O Projeto Educomunicação "Rádio nas Escolas" é uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Santos através da Secretaria de Cidadania junto 

às escolas municipais. O projeto cria dinâmicas e programas de rádio 

produzidos pelos alunos e veiculados durante o recreio escolar.  

No dia 27 de junho de 2017, a Fundação Victório Lanza que apoia o 

projeto, promoveu o encontro entre professores da rede pública de ensino 

da cidade de Santos e profissionais gabaritados do meio rádio e da 

comunicação. Os professores, responsáveis pela gestão do projeto, 

visitaram a emissora de frequência modulada pertencente à FVL, onde 

puderam vivenciar o dia a dia de uma rádio, ou seja: conceitos 

tecnológicos, artísticos, de programação, além da interação e aprendizado 

com os profissionais do meio. 

• FVL organiza equipe para corrida de rua  

A Fundação Victório Lanza, com o objetivo de realizar atividades 

recreativas visando a coletividade, saúde e lazer, montou equipe com 225 

(duzentos e vinte e cinco) integrantes, para a tradicional corrida de rua 

na orla da praia de Santos - os 7K/VTV. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A FVL proporcionou kits gratuitos para todos os membros da equipe, 

além de assessoria de profissionais de Educação Física e Nutrição. No 

final da prova, foram prestigiados com tenda de confraternização com 

alimentação balanceada e hidratação. 

A iniciativa assume particular importância na área da saúde, ajuda o 

desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis, além de 

promover a inclusão, participação e responsabilidade, visando o 

desenvolvimento do espírito esportivo. 

• FVL apoia o Projeto Skate Terapia  

A Fundação Victório Lanza, através de sua frequência modulada 

(100.7FM), divulga e apoia o Projeto Skate Terapia. Uma iniciativa voltada 

para crianças, jovens e/ou adultos com deficiência intelectual, 

dificuldades de coordenação motora e de atenção. Com aulas individuais 

acompanhadas por instrutores, a atividade é composta por um mínimo 

de 08 (oito) sessões - 02 (duas) vezes por semana - para iniciação e 

desenvolvimento de habilidades específicas através do skate. 

Concentração, agilidade, equilíbrio e propriocepção são alguns dos 

benefícios trabalhados. 

• FVL prestigia o projeto Communicare do NAPNE  

A Fundação Victório Lanza promoveu a visitação dos alunos e professores 

do NAPNE (Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Especiais) ao estúdio da rádio FM pertencente a FVL, dentro do Projeto 

Communicare.  

 

 



 

 

 

 

Em duas excursões monitoradas, os alunos puderam conhecer as 

instalações da rádio, seus profissionais e toda a dinâmica e vivência dos 

veículos de comunicação. Um dia de muito aprendizado, fortalecendo a 

autoestima dos alunos e promovendo a inclusão social.  

• Tarde inesquecível no Dia do Idoso  

Com o objetivo de manter, promover, divulgar e realizar atividades 

sociais, educacionais, culturais, recreativas, morais e espirituais, a FVL 

proporcionou, no Dia do Idoso (01 de outubro), apresentação da 

Orquestra Jovem do Rosário de Pompéia, Quarteto Sinfônico e Coral. 

A tarde foi especialmente pensada para proporcionar aos quase 450 

(quatrocentos e cinquenta) idosos, presentes na Paróquia Nossa Senhora 

do Rosário de Pompéia em Santos, uma memorável tarde de muita 

música. 

Todos cantaram e se emocionaram com a linda apresentação. 

• FVL entrega ingressos para creche em Santos  

As crianças da Creche Espírita Padre Bento, instituição de ensino 

mantida pela Associação Cristã Beneficente Eurípedes Barsanulfo, 

receberam ingressos da Fundação Victório Lanza, para participar da 1ª 

edição da feira “Planeta Kids” na semana das crianças. Gincanas, games 

e shows temáticos fizeram parte da primeira edição da feira de negócios 

e entretenimento Planeta Kids, que aconteceu no mês das crianças, no 

Mendes Convention Center em Santos.  

 

 



 

 

 

 

O evento também contou com mais de 70 (setenta) estandes de diferentes 

segmentos que atuam no ramo infantil, desde empresas de áreas 

como educação, hotelaria e buffets, até marcas de vestuários, cama e 

banho. 

O objetivo da feira foi promover um intercâmbio para conectar pais e 

filhos com as maiores novidades do setor, tendo reunido, em um só lugar, 

conhecimento, aprendizado e diversão. O evento contou com estrutura 

completa para acomodar todos, tendo, inclusive, espaços reservados para 

relaxamento e praça de alimentação. 

• Alunos da UME Leonor Mendes de Barros visitam as rádios  

A Fundação Victório Lanza promoveu a visitação dos alunos e professores 

da Unidade Municipal de Educação Leonor Mendes de Barros ao estúdio 

da rádio FM pertencente à fundação. 

A visita objetivou o contato dos alunos com as mídias do passado e do 

presente para elaboração de projeto. 

Os alunos puderam conhecer as instalações da rádio, bem como seus 

profissionais e toda a dinâmica e vivência dos veículos de comunicação. 

Tendo sido um dia de muito aprendizado, fortalecendo a autoestima dos 

alunos e promovendo a inclusão social.  

 

 

 

 



 

 

 

 

• Bazar "Empreendedoras 013" tem apoio da FVL  

A Fundação Victório Lanza apoiou o primeiro bazar do grupo 

"Empreendedoras 013". O evento, que aconteceu no mês de novembro no 

Clube Regatas Vasco da Gama em Santos, teve entrada gratuita e reuniu 

cerca de 60 (sessenta) expositoras, além de arrecadar brinquedos novos 

que foram doados para crianças de entidades infantis da cidade. 

Com opções de roupas, acessórios, objetos de arte e decoração, produtos 

alimentícios e itens de beleza, entre outros; o evento contou, ainda, com 

espaço kids, totalmente gratuito. 

• FVL apoia Bazar "Luann Vive"  

A Fundação Victório Lanza apoiou Bazar realizado pelo Projeto Luann 

Vive e toda renda arrecadada foi destinada às ações realizadas pelo 

projeto. 

O Projeto Luann Vive é uma homenagem à vida de Luann Eikichi Oshiro. 

Nascido em Ichihara, no Japão, Luann migrou para o Brasil aos 05 (cinco) 

anos de idade junto de sua família e, após concluir o ensino médio, 

graduou-se técnico em informática e técnico em edificações e pretendia 

cursar faculdade de economia e dedicar sua carreira profissional à gestão 

de políticas públicas no Brasil, só que em 19 de outubro de 2015, Luann 

foi vítima de latrocínio. Sua partida despertou em seu pai, Paulo Oshiro 

e sua família, o anseio por mudanças. 

 

 

 



 

 

 

 

Inspirados em seu projeto de vida e com a ajuda de amigos e até 

desconhecidos, se engajaram em contribuir para um futuro mais 

próspero ao Brasil, justamente onde há mais esperança: na infância. 

Começaram então a realizar ações permanentes aplicadas em múltiplos 

segmentos e com apoio de diversos órgãos e parceiros. 

A principal delas, é a Campanha "Receptação é Crime", focada em 

conscientizar crianças e jovens sobre o risco da compra de produtos de 

origem duvidosa, visto que, por causa de um celular, o jovem que dá 

nome ao projeto, perdeu a vida. 

Dois anos depois da tragédia, Luann permanece vivo não só nas 

lembranças da família, mas em ações concretas, que têm beneficiado toda 

a cidade de Santos, Guarujá e São Vicente. Com aproximadamente 50 

(cinquenta) voluntários, o projeto cresceu e atua em diferentes vertentes 

sociais. 

• FVL apoia Orquestra Jovem da Pompéia  

A Fundação Victório Lanza apoiou a Orquestra Jovem da Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário da Pompéia em apresentação gratuita de Natal que 

aconteceu no mês de dezembro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A orquestra, que funciona há mais de 05 (cinco) anos e é regida por Mário 

Tirolli, é formada por 30 (trinta) jovens com idades entre 06 (seis) e 19 

(dezenove) anos. Eles têm aulas de instrumentos clássicos – violino, 

violoncelo, flauta transversal, trompete, sax e piano – com professores 

especializados em cada um desses instrumentos. 

A ideia é tirá-los da rua, das más companhias e evitar o uso excessivo de 

eletrônicos e internet, além de estimular o contato com a música clássica. 

• Assessoria Esportiva Paulo Miyasiro:  

Patrocínio e apoio de assessoria esportiva visando o incentivo à prática 

de esportes, lazer e saúde. 

 

AGENDA ATIVA 

O cotidiano da Fundação Victório Lanza, no ano de 2017, participou e 

apoiou inúmeras atividades, conforme abaixo se pode verificar: 

Janeiro: 

• Encontro com secretários da Prefeitura Municipal de Santos no 

Espaço Permanente de Atividades da Rádio 60.0 

• Reunião da Diretoria Executiva da FVL 

 

Fevereiro: 

• Reunião do Conselho Fiscal 

• Reunião do Conselho Curador 

 

 

 



 

 

 

 

 

Março: 

• FVL no teatro Coliseu em Santos 

• FVL participou da 2a. Ed. do “Mulheres que Inspiram” 

 

Abril: 

• Reunião com secretários da PMS 

• Reunião com diretoria da TIP 

• FVL divulgou e atuou na “Semana da Cultura Caiçara” 

 

Maio: 

• Ajustes para a divulgação da “Semana de Museus” 

• Distribuição de ingressos para Biquíni Cavadão 

• Distribuição convites para show 

 

Junho: 

• Ação Cultura Mais 

• FVL e Unesp celebram convênio 

 

Julho: 

• FVL apoia equipe de pedestrianismo para os 7K/VTV 

• FVL e Pinacoteca tratam futura parceria 

• Ação Cultura Mais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agosto: 

• Reunião de alinhamento da frequência modulada pertencente à 

FVL 

Setembro: 

• Tratativas com Museu do Café 

• Preparativos para o Dia do Idoso 

 

Outubro: 

• Tarde memorável em comemoração ao Dia do Idoso 

• FVL presenteou Creche Padre Bento com ingressos 

• FVL distribuiu ingressos para o show do NX Zero 

 

Novembro: 

• Reunião com “Empreendedoras 013” 

• UME Leonor Mendes de Barros em visita a rádio 

• FVL apoiou Bazar “Empreendedoras 013” 

 

Dezembro: 

• FVL apoiou "Projeto Luann Vive"  

• Orquestra Jovem teve apoio da FVL 

 

Salientando que a agenda ativa pode ser acessada através do endereço 

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

 

 

 

 

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


 

 

 

 

WEBSITE 

Todos os projetos, ações e convênios supramencionados, podem ser 

visualizados no website da Fundação Victório Lanza: www.fvlanza.com.br 

 

http://www.fvlanza.com.br/

