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Os alunos do Colégio Rio Branco, formados em 2015, 
conquistaram cerca de 100 aprovações nos principais 
vestibulares do país, como USP, Unesp, Unicamp, UFABC, 
entre outras importantes instituições. A escola desen-
volve diversas ações focadas na preparação dos alunos 
para as provas do Enem e vestibulares, como o cursinho 
Pré-Vest, o Laboratório de Redação, Aprofundamentos, 
Módulos Eletivos, entre outras atividades e projetos.

O Ensino a Distância Rio Branco lançou mais dois novos cursos de extensão: Dis-
grafia e Empreendendo nas Novas Economias. O primeiro aborda conteúdos relativos 
à educação brasileira e aproveitamento escolar, o segundo apresenta conceitos sobre 
novas economias e modelos de produção.

O diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco, Ale-
xandre Uehara, esteve presente no segundo Seminário sobre os 
120 anos de relações Brasil e Japão, na Universidade de Sophia, 
no Japão. A ação faz parte de um projeto para a elaboração de um 
livro que discorrerá sobre os 120 anos de relacionamento entre 
o Brasil e o Japão, discutindo seus aspectos históricos e contem-
porâneos, a importância dessa aproximação entre os países e os 
avanços e percalços nas imigrações e relações diplomáticas.

O Programa de Qualificação Profissional para Surdos e Pessoas com 
Deficiência Física, desenvolvido pelo Centro Profissionalizante Rio 
Branco em parceria com o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana 
no Estado de São Paulo (Selur), já beneficiou mais de 650 alunos.

Em março, foi realizada a renovação do Termo de Compromisso 
para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no 
Mercado de Trabalho, por mais sete anos. No documento, o trabalho  
do Cepro foi elogiado e a parceria, mais uma vez, consolidada.

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