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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2016 DA
FUNDAÇÃO LUIZ ALMEIDA MARINS FILHO

1. Introdução:
O ponto alto das atividades da Fundação em 2016 foi a Exposição “Pai da História do
Brasil” realizada de 29 de junho a 13 de julho em conjunto com o Instituto Martius-Staden
de Cultura Alemã, no Espaço São Bento. A exposição atraiu centenas de visitantes de toda
a região.
O Ano de 2016 foi marcado pela continuidade da crise econômica brasileira e por
uma intensa crise política com o impeachment da presidente da república e o
desenvolvimento da Operação Lava Jato e um significativo aumento das taxas de
desemprego. As pessoas mais afetadas foram as das camadas mais simples da sociedade.
Dentro do seu foco “Ensinar a Aprender”, a Fundação Luiz Almeida Marins Filho realizou em
2016 um conjunto de atividades que visaram “educar a população, especialmente aquela
menos privilegiada e mais carente em todos os sentidos, a aprender como aprender,
principalmente no que respeita aos desafios de um mundo novo onde o conhecimento e uso
da tecnologia da informação são de suma importância para o desenvolvimento pessoal e
profissional do ser humano”, conforme reza o Art.4º. alínea g de seus estatutos.
Como em 2015 a Fundação realizou atividades mensais sob o título “OS DESAFIOS
DA EMPREGABILIDADE” e em 2016 a Fundação decidiu trabalhar com os desafios da
liderança, pois num mundo inseguro, o papel dos líderes é ainda mais fundamental. Esses
temas de liderança foram tratados através dos mais modernos meios online existentes hoje
e com total interatividade com participantes de todo o Brasil. A cada mês um novo tema foi
tratado sempre com o objetivo de trabalhar a liderança dos participantes.
Além dessas atividades mensais online a Fundação realizou palestras e debates
presenciais no Espaço São Bento, centro cultural que fica na área mais central de Sorocaba,
portanto de fácil acesso aos interessados. Essas atividades de temas diversos chamaram a
atenção de muitos participantes com seguidos elogios.
Igualmente não deixaram de ser realizadas inúmeras palestras para as quais a
Fundação LAMF foi chamada, conforme poderá ser visto neste relatório.
Ressaltamos também a grande atividade de nosso site www.fundacaolamf.org.br e
de nossa página no Facebook www.facebook.com/fundacaolamf com milhares de acessos
e plena interatividade.
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Assim, a Fundação LAMF tem utilizado os mais modernos meios e redes sociais para
cumprir sua missão de “Ensinar a Aprender”.
É sempre importante ressaltar que todas as atividades da Fundação foram realizadas
sem custo algum para os participantes e de forma gratuita a quem coordenou a atividade
ou realizou o curso ou palestra. Assim, todas as atividades da Fundação são gratuitas e sem
qualquer remuneração.
Em 2016, a Fundação recebeu várias doações, inclusive financeiras, constantes deste
relatório. Uma das doações mais significativas foi a do acervo bibliográfico da Família
Borbón o que demonstra a confiabilidade da Fundação.

2. Eventos realizados em 2016:
Fevereiro
FAZENDA IPANEMA FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA – FUNDAÇÃO PORTO SEGURO –
INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE SÃO PAULO E SOROCABA
 17 de fevereiro – dia todo
 Homenagem aos 200 anos de nascimento de Francisco Adolfo de Varnhagen –
Visconde de Porto Seguro, com a inauguração do busto de Varnhagen defronte à
casa de seu nascimento na Fazenda Ipanema. O presidente emérito da Fundação
foi convidado a descerrar o busto.
 Participantes: autoridades de todo o Brasil
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 19 de fevereiro – 11 horas - online;
 Tema: As 12 causas do fracasso na liderança
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 19 de fevereiro – 16 horas – presencial
 Tema: Justiça Social: existe? O que é? – Dia 22 de fevereiro, dia Mundial da Justiça
Social
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Março
FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO E COLÉGIO PORTO SEGURO
 04 de março – 11 horas
 Palestra sobre o traslado de Francisco Adolfo de Varnhagen – Visconde de Porto
Seguro, feito pessoalmente pelo Prof. Luiz Marins em 29 de junho de 1978 de
Santiago do Chile para Sorocaba, cumprindo o desejo testamentário de Varnhagen
de ser enterrado em Sorocaba, sua cidade natal.
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 04 de março – 11 horas - online;
 Tema: A Liderança pelo Exemplo
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 04 de março – 16 horas – presencial
 Tema: Um planeta sem água
o 22 de março – Dia Mundial da Água
FUNDAÇÃO ROTÁRIA – ROTARY INTERNATIONAL – AVARÉ, SP
 10 de março;
 Palestra sobre Educação, Sustentabilidade e Liderança para mais de 500
participantes em Avaré, SP numa promoção conjunta entre a Fundação LAMF e a
Fundação Rotária.
DOAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS CARENTES DA ESCOLA DA
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ E CEFAS DE SOROCABA E ITAPETININGA.
 29 de março;
 Essas escolas atendem exclusivamente crianças carentes e a Fundação LAMF
atendeu pedido dessas escolas para a doação de material escolar e livros para os
alunos carentes.
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Abril
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 15 de abril – 11 horas - online;
 Tema: A Liderança segundo Rudolph Giuliani – ex-prefeito de Nova Iorque

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 15 de abril – 16 horas – presencial
o Tema: As doenças do mundo moderno
 07 de abril – Dia Mundial da Saúde

Maio
CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO
 05 de maio – 18h30min
 Local: Clube Atlético Monte Líbano – São Paulo
 Palestra e debates sobre os desafios da contemporaneidade – ensinando a
aprender viver num mundo em constante mudança.
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 13 de maio – 11 horas - online;
 Tema: Os 10 erros que os executivos mais cometem
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 13 de maio – 16 horas – presencial
 Tema: O que nos escraviza hoje?
o 13 de maio – abolição da escravidão no Brasil
CASA DO MOINHO – COTIA – SP
 22 de maio – 11 horas
 Palestra para estudantes de curso técnico sobre a importância do estudo
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Junho
A EDUCAÇÃO DE FILHOS NUMA SOCIEDADE EM MUDANÇA
 18 de junho – 10 horas
 Palestra para pais e educadores na sede da Fundação LAMF em Sorocaba
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 24 de junho – 11 horas - online;
 Tema: As 10 armadilhas do sucesso
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 24 de junho – 16 horas – presencial
 Tema: Feliz idade? O idoso no mundo contemporâneo
o 15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa
Idosa
EXPOSIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 200 ANOS DE NASCIMENTO E 38º. ANIVERSÁRIO DO
TRASLADO DOS RESTOS MORTAIS DO PAI DA HISTÓRIA DO BRASIL A SOROCABA
 29 de junho a 13 de julho de 2016
 ESPAÇO SÃO BENTO
o Exposição de painéis sobre o Pai da História do Brasil em conjunto com o
Instituto Martius-Staden de Cultura Alemã.
Julho
PROJETO RURAL DE UNIVERSITÁRIAS DE SÃO PAULO NO BAIRRO DO ITINGA
 17 a 23 de julho
 Participação no Projeto Rural de universitárias feito pelo Centro Cultural Aclimação
de São Paulo com o apoio da Fundação LAMF junto a crianças e pais do bairro rural
do Itinga na cidade de Salto de Pirapora, SP
INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS – SÃO PAULO, SP
 22 e 23 de julho
 Palestra a líderes responsáveis pela formação de jovens universitários de todo o
Brasil.
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Agosto
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 12 de agosto – 11 horas - online;
 Tema: Sente em cima do caixa
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 12 de agosto – 16 horas – presencial
 Tema: A figura do pai na família atual
o 14 de agosto – Dia dos Pais

Setembro
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 09 de setembro – 11 horas - online;
 Tema: Só os muito bons sobreviverão
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 09 de setembro – 16 horas – presencial
 Tema: A epidemia de obesidade nos dias de hoje
o 10 de setembro – Dia do Gordo
CENTRO CULTURAL MAR ALTO DE FORTALEZA, CE
 17 de setembro – 19 horas – Fortaleza, CE
 Palestra para estudantes universitários sobre os desafios da contemporaneidade e
a importância do estudo para o sucesso pessoal e profissional
FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA





27 de setembro – 16 horas
Palestra sobre educação, inovação e criatividade
Em comemoração aos 40 anos da FACENS com a participação de professores,
alunos e autoridades
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INSTITUTO MARTIUS-STADEN DE CULTURA ALEMÃ
 29 de setembro – São Paulo, SP
 Palestra sobre o traslado de Francisco Adolfo de Varnhagen – Visconde de Porto
Seguro, feito pessoalmente pelo Prof. Luiz Marins em 29 de junho de 1978 de
Santiago do Chile para Sorocaba, cumprindo o desejo testamentário de Varnhagen
de ser enterrado em Sorocaba, sua cidade natal.
Outubro
PALESTRA A UNIVERSITÁRIOS EM SÃO PAULO
 09 de outubro – 09 horas
 Palestra e discussão com universitários em São Paulo que irão fazer intercâmbios
internacionais e ter experiências diversas no exterior sobre comportamento e
cultura brasileira, história e antropologia.
CENTRO CULTURAL ANDARES – SOROCABA
 13 de outubro – 16 horas
 Palestra para universitários sobre os desafios do estudo no mundo contemporâneo
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 14 de outubro – 11 horas - online;
 Tema: Como a inovação ocorre em nosso cérebro
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 14 de outubro – 16 horas – presencial
 Tema: A religiosidade popular do brasileiro
o Dia 12 de outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida
WORKSHOP SOBRE LIDERANÇA PARA LÍDERES E DIRIGENTES – SÃO PAULO, SP
 23 de outubro – 08 às 14 horas – Sítio da Aroeira - SP
 Workshop para líderes de centros culturais de todo o Brasil reunidos em São Paulo
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Novembro
OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – GESTÃO E INOVAÇÃO
 04 de novembro – 11 horas - online;
 Tema: A era da inovação frugal
SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO
 18 de novembro – 16 horas – presencial
 Tema: Relato de viagem de Rodrigo Nunes pela América em ações beneficentes
PROJETO PERFORMANCE – CENTRO CULTURAL SUMARÉ – SÃO PAULO, SP
 19 de novembro – 15 horas
 Palestra para estudantes secundaristas e pais sobre a importância do estudo para
o sucesso pessoal e profissional num mundo em mudança.
DOAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA FAMÍLIA BORBÓN
 27 de novembro – Sede da Fundação LAMF
 A Fundação recebeu a doação do acervo bibliográfico da Família Borbón através da
Sra. Elena de Borbón em nome da família.

3. Site da Fundação e Página no Facebook:
O site www.fundacaolamf.org.br recebe uma média mensal auditada de 6.400
visitantes/mês, o que resultou uma média de 76 mil visitas durante o ano. Sabe-se que este
elevado número de visitas não é comum em sites de entidades sociais e culturais;
A página do Facebook – www.facebook.com/fundacaolamf tem mais de dois mil
seguidores o que o coloca entre os mais visitados na categoria.
A maior busca no site ou no Facebook da Fundação é por artigos sobre educação e
ensinar a aprender e acompanhar nossos eventos.
4. Recursos Financeiros:
A Fundação tem seus recursos provenientes de doações de empresas e pessoas
físicas e também de direitos autorais doados pelos autores do livro “Superdicas para Ensinar
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a Aprender” através da Editora SARAIVA. O saldo positivo final da Fundação em 19 de
dezembro de 2016 é de R$16.192,85.

5. Conclusão:
A Fundação LAMF neste ano de 2016 realizou suas atividades sempre respeitando
seu foco estatutário de “Ensinar a Aprender”.
Ensinar a aprender consiste num conjunto de procedimentos pessoais (atitudes e
comportamentos), métodos e técnicas que as pessoas devem aplicar na sua vida diária, para
conseguir ter uma educação permanente ou continuada. A Fundação quer ensinar esses
meios para as pessoas, para que elas apliquem na vida diária.
A Fundação está à disposição de toda a comunidade, para colaborar com as
atividades de aprendizagem, visando ensinar a aprender.

Sorocaba, SP, dezembro de 2016

Prof. Mário Biazzi
Presidente da Diretoria Executiva

Prof. Antonio Carlos Bramante
Presidente do Conselho Superior

Anexos
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Banner na entrada da exposição

Outdoors colocados em Sorocaba
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Banner frontal da exposição
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Outdoor nos bairros do Campolim e Avenida Eugênio Salerno em Sorocaba
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Um dos banners da exposição
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Monumento a Varnhagem e túmulo onde repousam seus restos mortais
no Largo de São Bento em Sorocaba
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Fotos da Abertura da Exposição “Pai da História do Brasil”
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Doação de livros e material escolar para os alunos carentes da Escola Nossa Senhora
Rainha da Paz e Centro de Formação de Sorocaba – CEFAS – março 2016

Estudantes universitárias do Projeto Rural do Centro Cultural Aclimação de São Paulo
realizando em julho no bairro rural do Itinga em Sorocaba-Salto de Pirapora com o apoio
da Fundação LAMF
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Sra. Elena de Borbón (2ª. a partir da esquerda) faz entrega do acervo bibliográfico da
família Borbón à Fundação LAMF – 27/11/2016
Sede da Fundação LAMF em Sorocaba
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