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Seja um voluntário do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco

FRSP divulga sua obra educacional

A Fundação de Rotarianos de São Paulo e o Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, referência internacional em sua área de 
atuação, lançaram a campanha “Mãos fazendo história”. 

Com o objetivo de apresentar ao público o trabalho com crianças 
e jovens surdos, o projeto visa dar maior visibilidade às atividades 
da instituição, buscando sua sustentabilidade e expansão, forta-
lecendo, continuamente, a cultura surda, envolvendo pessoas que 

Com o objetivo de divulgar a atuação das Instituições Rio Branco 
no meio Rotário, a Fundação de Rotarianos de São Paulo participa 
de encontros e eventos, por meio de seus diretores e gestores, am-
pliando a visibilidade da obra educacional desenvolvida.

No 12º Encontro Missão e Visão da FRSP, o presidente da Di-
retoria, Nahid Chicani, e os gestores das Instituições Rio Branco 
compartilharam com os rotarianos, membros dos conselhos, im-
portantes informações sobre a atuação das mantidas.

Sempre embasada nos princípios de transparência e equidade, 
a Fundação de Rotarianos de São Paulo também marcou presença 
nas Conferências anuais dos Distritos 4420, 4430 e 4610, com 
apresentações do presidente, diretores, gestores e professores.

acreditam na importância dessa inclusão em uma sociedade ma-
joritariamente ouvinte, por meio da educação.

Para conhecer mais sobre o Centro de Educação para Surdos 
Rio Branco, bem como o Projeto “Mãos fazendo história”, apoiar 
as ações e ser um voluntário, acesse o site www.ces.org.br ou 
entre em contato pelo telefone (11) 4613-8452.
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Com o objetivo de estimular os alunos à prática da escrita 
de redação, buscando prepará-los para o ENEM e para os 
vestibulares, o Colégio Rio Branco inaugurou o Laborató-
rio de Redação, espaço permanente de estudo e aprofun-
damento das habilidades de produção textual.

Nesse ambiente, os alunos podem dirimir dúvidas ou di-
ficuldades detectadas em sala de aula, envolvendo os con-
ceitos e técnicas da elaboração de um texto e, também, 
aprimorar suas habilidades de produção textual.

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

O Projeto Talento Jovem é um programa de Bolsas de Estudos nas Faculdades In-
tegradas Rio Branco, que beneficia jovens talentos pré-universitários, indicados por 
Rotary e Rotaract Clubs de São Paulo.

Por meio da parceria entre as Faculdades Integradas Rio Branco e o Rotary, são 
oferecidas bolsas de estudos para os cursos de graduação e de graduação tecnológica.

Saiba mais pelo site das Faculdades Integradas Rio Branco: www.riobrancofac.edu.br.

Os alunos do Centro Profissionalizante Rio Branco participa-
ram do programa Prêmios Rotários de Liderança Juvenil, o Ryla, 
uma iniciativa do Rotary Club de São Paulo - Distrito 4610.

Cerca de 40 jovens tiveram a oportunidade de participar de 
palestras e atividades sobre liderança, cidadania e crescimen-
to pessoal, complementando o trabalho de formação já de-
senvolvido no Cepro. 

O projeto tem o objetivo de contribuir com o desenvolvi-
mento da liderança jovem na sociedade. 

Programa de bolsa de estudos: Jovens talentos 
indicados pelo rotary podem estudar nas frb

Alunos do Cepro
participaram do Ryla

Colégio rio branco
lança Laboratório de Redação
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