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FRSP na 106ª Convenção de Rotary International

O trabalho da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
considerada a maior obra educacional rotária do mundo,
foi divulgado na 106ª edição da Convenção de Rotary
International, realizada em São Paulo, em junho.
Representada pelo presidente do Conselho Superior, Carlos
Jerônimo da Silva Gueiros, pelo presidente da diretoria,
Nahid Chicani, e por conselheiros e diretores, a Fundação de
Rotarianos de São Paulo teve espaço com um stand na Casa
da Amizade e na plenária do encontro, que reuniu cerca de
15 mil rotarianos de todo o mundo.
Na ocasião, além das palavras do presidente de Rotary
International 2014-2015, Gary Huang, o evento teve
excelentes palestras visando a divulgação dos projetos
rotários de destaque ao redor do mundo e de ações como o
Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES).
Sabine Vergamini, diretora do CES, em sua apresentação,
contextualizou a surdez globalmente, bem como abordou
o trabalho realizado na instituição para o desenvolvimento

da educação e inclusão de surdos. A professora surda, Thaís
Ferreira, compartilhou com os presentes a sua experiência
de vida nas Instituições Rio Branco, que contribuiu para
sua formação como professora, reforçando o poder
transformador que tem a educação.

Coral Rio Branco se apresentou
no evento internacional
O Coral Rio Branco, formado por 60 crianças do Colégio Rio Branco, apresentouse na 106ª edição da Convenção de Rotary International.
Liderados pelas maestrinas Heloísa Lobo e Suziane Madureira, os estudantes
encantaram a todos, incluindo os pais presentes, com sua apresentação, que contou
com músicas internacionais, como “What a wonderful world” e “Heal the world”, e
tradicionais brasileiras, como “Aquarela do Brasil”, além de músicas como “Nosso
ideal é Servir” e “Rio Branco fonte de Saber”, que demonstram o comprometimento
das Instituições Rio Branco com os princípios rotários.
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Talento: ex-aluno atua no LinkedIn
O ex-aluno Felipe Eduardo Luiz, que cursou Relações Internacionais
nas Faculdades Integradas Rio Branco, formando-se em 2012, atualmente trabalha como Especialista em Expansão e Desenvolvimento de Novos
Negócios para América Latina no LinkedIn.
Felipe falou sobre sua trajetória profissional e, também, como as Faculdades Integradas Rio Branco e os professores foram importantes em
suas escolhas, destacando a qualidade do curso de Relações Internacionais na Rio Branco. “O conteúdo, a grade curricular e os professores
foram excelentes e têm muito reconhecimento do mercado de trabalho.
O nível de excelência é muito alto”, ressaltou.
No início dos estudos, Felipe passou por grandes empresas, onde
adquiriu muita experiência. Trabalhou como estagiário na Fiesp, no
Banco de Nova York e na Câmara de Comércios da China. Durante a faculdade, o ex-aluno realizou uma viagem de intercâmbio para a Inglaterra, com o objetivo de estudar Inglês, onde ficou por dois anos.

Formatura da 1ª turma da Unidade Taboão da Serra do Cepro
O Centro Profissionalizante Rio Branco,
em parceria com o Rotary Club Taboão da
Serra Pirajuçara e a Faculdade Anhanguera,
formou a 1ª turma de Capacitação Prévia
do Programa de Socioaprendizagem Profissional da Unidade Taboão da Serra, em
solenidade que reuniu rotarianos, parceiros
e familiares dos formandos.

Cerca de 70 jovens concluíram a Capacitação Prévia, etapa em que se prepararam
para a inserção no mercado de trabalho,
aprimorando conhecimentos em Português, Matemática e desenvolvendo novas
competências em Tecnologia, Noções Administrativas e Habilidades para a vida.
A mesa solene foi formada por Reginaldo

Bertocci Fontes, presidente do Rotary Club
Taboão da Serra Pirajuçara 2014-2015;
Sizenando Affonso, padrinho dos formandos e membro dos conselhos Superior
e Comunitário da FRSP; Susana Penteado,
diretora do Centro Profissionalizante Rio
Branco; e Claudinei Sarchesi, coordenador
da Faculdade Anhanguera.

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

