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FACULDADES RIO BRANCO SEDIAM Hult Prize
Aluna surda
conquista Prêmio
Rio Branco

A aluna surda Amanda Ayumi
Mikami formou-se, em 2012, pelo
Centro de Educação para Surdos Rio
Branco e passou a estudar no Colégio
Rio Branco, em classes regulares,
juntamente com alunos ouvintes,
acompanhada de um intérprete
de Libras. A estudante alcançou
excelentes notas durante o 6º ano do
Ensino Fundamental e foi a primeira
aluna surda a conquistar o tradicional
Prêmio Rio Branco do Colégio.

As Faculdades Integradas Rio
Branco sediaram, em março,
a etapa Brasil do Hult Prize
2014, competição internacional
patrocinada pela Fundação Bill
Clinton e que foi realizada, pela
primeira vez, na América Latina.
O evento, que reúne equipes
do mundo todo para levantar
questões sociais contemporâneas
e desenvolver projetos, abordou,
nesta edição, o tema “Doenças
Crônicas em Favelas”. O evento
premia, anualmente, com um
milhão de dólares, a melhor
ideia para resolver problemas
sociais. Também foram realizadas
eliminatórias em Dubai, Shangai,
Londres, Boston e São Francisco.
Os
alunos
dos
cursos
de Jornalismo, Rádio e TV,
Audiovisual e Relações Públicas
das Faculdades cobriram o evento
e realizaram transmissão ao vivo
por meio da Rádio Web Rio Branco
e do portal Profissão Foca.
Na abertura do encontro,
o presidente da diretoria da
Fundação de Rotarianos de São

Ensino a Distância Rio Branco
O Ensino a Distância Rio Branco, a mais recente mantida da Fundação de
Rotarianos de São Paulo, tem o objetivo de levar a qualidade do ensino presencial,
já presente nas Instituições Rio Branco, para a modalidade a distância.
Oferecendo cursos nas áreas de Comunicação e Gestão e Finanças, o Ensino
a Distância Rio Branco une a educação, a tecnologia e a modalidade do ensino
não presencial, em que o aluno, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, pode
acessar os cursos. Para saber mais sobre os cursos oferecidos, acesse o site
www.riobrancoead.edu.br.
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Paulo, Nahid Chicani, destacou a
importância de receber um evento
com proeminência internacional.
A etapa Brasil do Hult Prize
contou com palestras de Victor
Fernandes, diretor do IXL Center
para São Paulo e diretor de
Pesquisa e Desenvolvimento da
Natura, e de Fernando Onosaki,
também diretor da IXL Center para
São Paulo. Saúde foi o tema da
palestra ministrada pelo médico
neurologista Jefferson Gomes
Fernandes, superintendente de
Educação e Ciência do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, em São
Paulo. Jonah Brotman, cofundador
da SokoText, finalista do Hult
Prize 2013, proferiu palestra de
caráter motivacional.
As equipes das Faculdades
Rio Branco e de diversos países
apresentaram seus trabalhos
a juízes renomados, como
Antonio Calcagnotto, presidente
da Unilever, e Gerson Pinto,
presidente da Natura. Após as
apresentações, foram anunciados
os quatro finalistas, um de cada
sala, que mostraram seus projetos
ao público. O vencedor da etapa
Brasil foi o time da Indian School
Of Business. Os vencedores das
semifinais seguem para Nova York,
em setembro, para a grande final
que definirá o projeto vencedor.
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Fundação DE ROTaRIANOS DE SÃO PAULO assina Protocolo
de Intenções com o RC Taboão da Serra-Pirajuçara
Após dois anos de trabalhos intensos junto aos Rotary Clubs da região de
Cotia e municípios do entorno, que fazem parte do Conselho Comunitário
da Fundação de Rotarianos de São Paulo, o projeto de Expansão do Centro
Profissionalizante Rio Branco (Cepro) tornou-se realidade. Durante reunião do
conselho, realizada em 12 de março, foi assinado o Protocolo de Intenções
entre o Rotary Club Taboão da Serra-Pirajuçara e a Fundação, para a criação de

Sizenando Affonso, José Antonio Figueiredo Antiório, Susana Penteado, Reginaldo Bertocci Fontes, Nahid Chicani,
José Américo Fischmann, Ligeia Stivanin e Ivo Nascimento

FRSP PARTICIPOU DO DIA do Rotary

uma unidade do Cepro na região.
O protocolo foi assinado pelo
presidente do RC Taboão da Serra
-Pirajuçara,
Reginaldo
Bertocci
Fontes, e o presidente da diretoria da
FRSP, Nahid Chicani, na presença da
diretora do Cepro, Susana Penteado,
coordenadora do projeto. Como
testemunhas, assinaram o secretário
e o membro honorário do conselho,
respectivamente,
José
Américo
Fischmann e Sizenando Affonso.
Desde 2012, o Cepro trabalha na
captação de parceiros que apoiem
a instalação de unidades do Cepro
em regiões previamente estudadas,
que oferecem grande população
de jovens aptos à capacitação ao
mercado de trabalho.

Período Integral Modular

Bilíngue NO COLÉGIO RIO BRANCO

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, norteada pelos princípios
de Servir e reconhecida como a maior obra educacional rotária no
mundo, foi homenageada durante a comemoração ao Dia do Rotary
na Câmara Municipal de São Paulo. Na ocasião, Nahid Chicani,
presidente da Fundação, falou sobre as obras educacionais das
Instituições Rio Branco. Durante a cerimônia, além da tradicional
apresentação do Coral Rio Branco, dois colaboradores da Fundação
foram homenageados, por reconhecimento profissional: Maria Olívia
Montenegro, diretora assistente do Colégio Rio Branco, e Gerson
Francisco do Ó, líder de manutenção e Serviços Gerais da Fundação.

Ampliando a oportunidade de exposição das
crianças à língua inglesa, no período regular, o
Colégio Rio Branco oferece o Período Integral
Modular Bilíngue, para alunos do Jardim I ao
2º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa tem
por objetivo promover atividades diversificadas
na rotina semanal dos alunos, que podem
comunicar-se em inglês. São oferecidas
oficinas temáticas, que envolvem culinária,
leitura, contação e dramatização de histórias,
jardinagem, modelagem, costura, construção
de objetos, dobraduras, entre outros.

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