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FRSP estreita relacionamento com a Finlândia

A

Fundação de Rotarianos de São Paulo mantém, desde 2006, relacionamento com a
Finlândia, referência na área da educação.

Como parte desta ligação, o
superintendente da Fundação Marco
Rossi realizou benchmarking internacional
em viagem de estudos para o país. A
FRSP também recebeu a visita oficial
do Embaixador da Finlândia no Brasil,

Markku Virri, e sua esposa Terttu Pauliina,
acompanhados pelo Cônsul Honorário da
Finlândia em São Paulo, Jan Jarne.
A visita do superintendente ao país
contemplou atividades diversas, nas
cidades de Helsinki e de Tampere, como

EAD promove Encontro Virtual de
Jornalismo Esportivo

visitas em universidades, apresentações
de trabalhos inovadores e reuniões com
autoridades do Ministério da Educação e
da Embaixada Brasileira no país.
Na FRSP, os visitantes foram
recebidos pelo presidente da Diretoria da
Fundação, Nahid Chicani, e por Marco
Rossi, e conheceram a obra educacional
desenvolvida pelas Instituições Rio Branco.
O Embaixador Markku Virri ressaltou
a relação da Fundação de Rotarianos
de São Paulo com a Finlândia. “O
campo da educação é um dos mais
importantes. A Finlândia tem um dos
sistemas educacionais mais avançados,
por isso, é importante conhecer outros
países e seus sistemas de educação.
Essa troca é muito útil, sempre
podemos aprender mais e temos algo
a dar uns aos outros”, destacou.

Encontro comemorativo ao dia do surdo
O Dia do Surdo foi celebrado pelo Centro de Educação
para Surdos Rio Branco com uma programação especial,
que destacou a importância do respeito às diferenças e da
valorização da Língua Brasileira de Sinais e da cultura surda.
Na Granja Vianna, a plateia presente, composta por alunos,
familiares e pessoas envolvidas e interessadas na causa da
surdez, pôde se divertir e se emocionar com apresentações
culturais diversificadas. Em Higienópolis o encontro foi
direcionado aos alunos surdos e ouvintes da Educação Infantil
e contou com a participação de contadoras de histórias do
Museu de Arte Moderna (MAM).

Para a finalização da 9ª edição do curso de Jornalismo
Esportivo, o Ensino a Distância Rio Branco promoveu o
Encontro Virtual com o professor André Rosa, que teve
o objetivo de apresentar aos alunos o feedback de seu
desempenho e também explorar temas relacionados ao
curso. Os alunos tiveram a oportunidade de expor suas
impressões sobre as aulas.
O curso de Jornalismo Esportivo apresenta conteúdos como
a evolução do Jornalismo Esportivo no Brasil, a importância
da linguagem esportiva nos principais veículos e as questões
éticas que envolvem a área.
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Colégio Rio Branco realiza Módulo Eletivo
de Responsabilidade Socioambiental
Com o objetivo de formar crianças e jovens para o exercício
da cidadania global, o Colégio Rio Branco deu início ao Módulo
Eletivo de Responsabilidade Socioambiental, ligado ao projeto
Em Rede - Água é Vida, do Programa das Escolas Associadas da
Unesco (PEA). Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º
ano do Ensino Médio realizaram o monitoramento de córregos,
que desaguam no Rio Tietê, com o apoio da Fundação SOS
Mata Atlântica, integrando o Projeto Observando o Tietê.

MBA Branding Innovation realiza palestra
sobre “A Inovação e as Marcas”
As Faculdades Integradas Rio Branco, em seu Campus Granja
Vianna, promoveram a palestra Branding Innovation - A
Inovação e as Marcas. O debate foi ministrado pelo coordenador
do curso de MBA Branding Innovation das Faculdades, Antonio
Roberto de Oliveira.
O evento foi direcionado a empresários, comerciantes, estudantes,
designers, profissionais das áreas de Marketing e Comunicação, e
todos aqueles que procuraram saber mais sobre como potencializar
resultados para suas marcas e negócios.

Cepro lança nova unidade em parceria com o Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara
A parceria entre a Fundação de Rotarianos de São Paulo e
o Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara foi firmada em um
encontro para a assinatura do contrato, para o lançamento
de uma nova unidade do Cepro.
O contrato foi assinado pelo presidente da Diretoria da Fundação
de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, e pelo presidente do
Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara, Reginaldo Bertocci Fontes,
na presença da diretora do Cepro, Susana Penteado, dos senhores
Roger Porciúncula (presidente 2015/2016) e Maria da Paz Batisteli,
rotarianos do mesmo Club, do Secretário da Diretoria da Fundação,
Mário Sérgio Mendes Cardoso, e do superintendente e da assessora Jurídica da FRSP, Marco Rossi e Cláudia Nadas.

Saiba mais sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Acesse o site e surpreenda-se: www.frsp.org
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