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Novo Programa de Aprendizagem Profissional
para Aprendiz Auxiliar de Logística

O Centro Profissionalizante Rio Branco passa a oferecer o novo
Programa de Aprendizagem Profissional para Aprendiz Auxiliar de
Logística, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A instituição é reconhecida por formar aprendizes para a área administrativa, desde 2007.
O programa tem como objetivo formar profissionais com competência para realizar atividades de controle e operação de processos logísticos, de acordo com normas e procedimentos técnicos de

qualidade, segurança, higiene e saúde, com habilidades pessoais
em gestão, relações humanas no trabalho e empreendedorismo.
Os aprendizes podem executar serviços de apoio nas áreas
da Administração Geral, recepcionando, conferindo, distribuindo e armazenando produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos.
Para saber mais sobre o programa e sobre a contratação de
aprendizes, entre em contato com o Cepro: (11) 4613-8480 / 8488.

Grupo de Teatro Rio Branco
apresenta espetáculo Alice

ALUNOS DAS FRB PRODUZEM LIVRO
com perfis de grandes jornalistas

Imersos em um universo de ludicidade, o Grupo de Teatro Rio
Branco, do Colégio Rio Branco, realizou o espetáculo “Alice”,
uma adaptação das obras de Lewis Carroll, “Alice no País das
Maravilhas” e “Alice através do espelho e o que ela encontrou
por lá”. A peça, que teve a direção da professora e atriz Vanessa
Bruno e codireção da professora Lívia Vilela, foi uma criação
coletiva das professoras com os 75 alunos integrantes do grupo
de teatro, para comemorar os 150 anos do lançamento do livro
de Lewis Carroll.

Perfis literários de importantes jornalistas brasileiros, produzidos pelos alunos do curso de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco, integram o livro “Jornalismos: Histórias
de uma Arte Plural”.
A publicação, organizada pela professora do curso de Jornalismo, Renata Carraro, com apoio da coordenadora Patrícia Rangel,
reúne 13 perfis de importantes figuras do jornalismo brasileiro, como Valmir Salaro (TV Globo), Sérgio Dávila e Jairo Marques
(Folha de S.Paulo), Heródoto Barbeiro (TV Record), entre outros.
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Parceria exclusiva com a Finlândia forma educadores riobranquinos
Educadores das Instituições Rio Branco receberam o certificado de conclusão do programa de formação profissional docente “Educadores para o Século XXI”, oferecido pela
Tampere University of Applied Sciences. A instituição é a
primeira no Brasil a participar desse programa e a segunda
no mundo, juntamente com o Qatar.
O presidente da Diretoria da Fundação de Rotarianos de
São Paulo, Nahid Chicani, foi convidado para entregar o certificado aos educadores, ao lado da diretora-geral do Colégio
Rio Branco, Esther Carvalho, e da diretora da universidade
finlandesa, Carita Prokki.
“A parceria que temos com a Finlândia é muito importante para as nossas instituições, que visam à inovação e ao
empreendedorismo. Agora, nossos educadores estão mais
qualificados para continuar a trajetória nas Instituições Rio
Branco”, destacou Nahid Chicani.

EAD Rio Branco compartilha
conhecimento em rede social

16º Encontro Comemorativo
ao dia do Surdo

O Ensino a Distância Rio Branco lançou, no Facebook, as
fanpages de seus cursos de extensão: Aprimore o Uso da Língua
Portuguesa, Custos e Formação de Preços, Gestão de Projetos,
Gestão e Planejamento de Marketing, Jornalismo Esportivo e
Matemática Financeira Aplicada.
As páginas oferecem informações atualizadas e notícias referentes às áreas de conhecimento, para alunos, professores e
público em geral.

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco promoveu a
16ª edição do Encontro Comemorativo ao Dia do Surdo. O tradicional evento marcou o Dia Nacional do Surdo e buscou valorizar e divulgar a Língua Brasileira de Sinais e a cultura surda.
O público presente, formado por alunos, familiares e pessoas
envolvidas e interessadas na causa da surdez, pôde se divertir e
se emocionar com uma programação diversificada.

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

