> Fundação de Rotarianos de São Paulo

Missão
“Servir com excelência, por meio
da educação, formando cidadãos
éticos, solidários e competentes.”

Visão
“Ser referência nacional e internacional
na área de educação.”
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Mensagem
do Presidente
“ Nosso compromisso maior é
com o futuro, principalmente
agora, ao comemorarmos os 60
anos de existência da Fundação
de Rotarianos de São Paulo.”

Tenho certeza de que, hoje, somos o resultado
de muito esforço e dedicação de todos os que
estiveram ligados à Fundação ao longo desses
anos. Vamos prosseguir, com entusiasmo, essa
obra educacional que, hoje, provoca admiração
naqueles que a conhecem - obra abrangente
e desafiadora, pela qual cada instituição,
em seu respectivo campo, é um referencial
quando se fala em padrão de educação.

Eduardo de Barros Pimentel – presidente da Fundação de
Rotarianos de São Paulo

Durante a elaboração deste relatório, tive
a oportunidade de apreciar, novamente,
o que foi realizado ao longo de um ano
de trabalho intenso e dedicado.
Procurei analisar a validade das metas estabelecidas
e os resultados obtidos, o esforço dispendido
e a qualidade alcançada e percebida.
Este exercício, que se repete todos os anos,
transcende a avaliação pura e simples do
passado para se transformar num fator de
aprimoramento da capacitação para uma melhor
gestão e mais clara visualização do futuro.
Nosso compromisso maior é com o futuro,
principalmente agora, ao comemorarmos
os 60 anos de existência da Fundação
de Rotarianos de São Paulo.
Reconheço que cada passo dado ao longo dessa
caminhada significou um avanço importante
para chegarmos ao que somos hoje. Percebo
que todos os envolvidos nessa obra procuraram,
dia após dia, fazer o máximo para que o ideal
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dos fundadores fosse alcançado e materializado
a cada nova ação. Foram seis décadas de
vitórias com nossas instituições atuando,
em sintonia permanente, com a realidade de
seu tempo, identificando e respeitando as
diferenças entre pessoas e acompanhando
a velocidade acelerada das transformações
que mudam o mundo a cada momento.

O Colégio Rio Branco, reconhecido como
instituição de ponta e respeitado pela
comunidade em função da excelência de
sua proposta pedagógica, já formou muitas
gerações. Dele saíram muitos jovens que se
tornaram profissionais de destaque nas diversas
áreas de atuação. As Faculdades Integradas Rio
Branco, que foram incorporadas à Fundação de
Rotarianos de São Paulo em 2000, imprimiram
nova dinâmica à instituição ao atrair jovens
universitários de enorme potencial, que recebem
ensino superior de alta qualidade. A Escola para
Crianças Surdas e o Centro Profissionalizante
representam o nosso braço social e traduzem,
de forma ímpar, o respeito e a valorização de
crianças e jovens, promovendo, com grande
competência, o desenvolvimento e a inclusão
da minoria surda na sociedade e
proporcionando a possibilidade de um
futuro profissional a milhares de jovens.
Tudo isso nos mostra que cada instituição, com
seus objetivos e características próprias, cumpre,
efetivamente, nossa missão de “servir com
excelência, por meio da educação, formando
cidadãos éticos, solidários e competentes”.
Contudo, preservar nossa história, honrar nossa
missão e projetar o futuro é ter consciência de
que temos de evoluir sempre, acompanhar os
novos tempos, que apontam para constantes

mudanças no campo educacional e nos obrigam
a ver o futuro próximo da educação sob nova ótica.
A velocidade da informação e a necessidade de
transformar essa informação em conhecimento,
para preparar os jovens que, amanhã, vão liderar
a sociedade, fazem da escola um espaço de
aprendizado dinâmico, capacitado para conviver
com fatos novos e imprevistos a todo momento.
Sob esse prisma e com a certeza de que temos
de evoluir a cada dia, os 60 anos da Fundação
de Rotarianos de São Paulo são celebrados com
o nascimento de uma nova marca, que surge
para reafirmar toda nossa história, ratificar nossa
visão de futuro e projetar um novo tempo,
mais dinâmico e em constante movimento.
Pelo orgulho da nossa missão, sabendo
que cada um dos representantes de nossas
instituições faz parte de um grande projeto
educacional, essa nova marca unifica a
nomenclatura das instituições mantidas
que, representadas pelo nome Rio Branco,
gerarão, ainda mais, força e sinergia.
Mais do que mudança da apresentação
gráfica, essa mudança simboliza a evolução
e a inovação que marcarão o futuro da
educação. Evolução e inovação que já fizeram
com que incorporássemos os mais modernos
instrumentos de gestão empresarial na
condução da Fundação e de suas escolas como
Planejamento Estratégico, já na sua segunda
versão, agora, por um período de dez anos.
A Fundação de Rotarianos de São Paulo, neste
momento, faz questão de compartilhar com as
famílias, os colaboradores e parceiros, o sonho
que se concretiza e se renova diariamente,
em todas as nossas instituições, em cada uma
de nossas salas de aula, nas descobertas das
crianças que educamos, nas vitórias dos jovens
que preparamos, na realização profissional dos
nossos competentes professores e na alegria
imensa que sentimos a cada etapa vencida.

Eduardo de Barros Pimentel
Presidente
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Fundação e
Responsabilidade
Social
Idealizar e manter uma obra educacional são tarefas
que exigem espírito empreendedor, dedicação,
vontade e abnegação. Todos esses requisitos podem
ser atribuídos à Fundação de Rotarianos de São
Paulo que, em seis décadas de trabalho, nunca
mediu esforços para alcançar o objetivo a que se
propôs, quando um grupo de 20 rotarianos se
uniu e deu início àquilo que, hoje, envolve grandes
e importantes instituições na área educacional,
cada uma delas voltada a um segmento: Colégio
Rio Branco, Faculdades Integradas Rio Branco,
Escola para Crianças Surdas Rio Branco, Centro
Profissionalizante Rio Branco.
Desde o seu início, em 1946, muitas gerações
passaram e continuam passando pelas instituições
mantidas pela Fundação de Rotarianos de
São Paulo, estudando, ampliando horizontes,
aprendendo a ser cidadãos, recebendo a
oportunidade de se preparar para o futuro.
O tempo e a experiência provaram que os pioneiros
dessa obra estavam certos em sua visão de que,
somente por meio da educação, seria possível,
para a população, alcançar melhor qualidade
de vida e chegar ao verdadeiro desenvolvimento
econômico e social, fator decisivo para que
o Brasil alcance e mantenha uma competitividade
condizente com a globalização.
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Entidades Mantidas - Fundação de Rotarianos de São Paulo
Faculdades Integradas Rio Branco
Ensino Superior
• Administração
• Ciências Econômicas
• Direito
• Editoração
• Jornalismo
• Letras
• Pedagogia

• Publicidade e Propaganda
• Rádio e TV
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
• Sistemas de Informação
• Turismo

Pós-Gradução:

MBA
• Branding (Gestão de Marcas)

• Direito Internacional Ambiental
• Gestão Criativa
• Gestão de Finanças
• Gestão de Marketing
• Gestão de Negócios
• Gestão de Recursos Humanos
• Responsabilidade Social Corporativa

Colégio Rio Branco
Educação Básica
• Educação Infantil
• Ensino Fundamental I
• Ensino Fundamental II
• Ensino Médio

Atividades
extracurriculares
• Coral
• Escola de Esportes
• Judô
• Teatro
• Jornada de Profissões

Escola para Crianças Surdas Rio Branco
Formação
• Estimulação do desenvolvimento
LIBRAS - Língua Brasileira de
Sinais como primeiro idioma
• Educação Infantil

• Ensino Fundamental I (de 1ª a 4ª série)
• Inclusão dos alunos em escolas
regulares a partir da 5ª série (Colégio
Rio Branco Granja Vianna)

Centro Profissionalizante Rio Branco
PCBT – Programa de Capacitação Básica para o Trabalho:
• Comunicação Empresarial • Estrutura e Funcionamento das Organizações • Visão Sistêmica
e Relacionamento Interpessoal • Planejamento Pessoal e Profissional • Qualidade de Vida

PCET – Programa de Capacitação Específica para o Trabalho:
• Artes Visuais e Serigrafia • Atendimento e Técnicas de Venda • Auxiliar Administrativo • Básico em Telefonia
• Computação Gráfica • Informática Básica • Instalações Elétricas Prediais • Hardware PC • Telemarketing

PE – Programas Especiais:
• PROJOVEM – Programa Jovem Empreendedor • Monitoria – Liderança de Processos
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2005 – Um ano pleno
de realizações
Um ano marcado por desafios constantes,
trabalho intenso e estimulante, a requerer,
continuamente, esforço e dedicação.
Assim é a Fundação de Rotarianos de São
Paulo, uma instituição dinâmica, que evolui e
se transforma continuamente, sempre alinhada
com os princípios traduzidos em sua visão
e missão e, ao mesmo tempo, em
permanente sintonia com a atualidade.
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e, mais do que nunca, dos alunos e suas
famílias, provando que, em 2005, a missão
educacional proposta alcançou e, muitas vezes,
superou, novamente, todos os seus objetivos.

Fundação participa das comemorações dos 100 anos do Rotary
A Fundação de Rotarianos de São Paulo
uniu-se à celebração dos 100 anos do Rotary
International, participando das homenagens
à organização que, ao longo do tempo,

No dinamismo desse processo, idéias e vontade
não faltam. Cada novo dia é um novo desafio
que, quando superado, realimenta a motivação
de realizar, cada vez mais e melhor, essa obra
educacional que causa tanto orgulho pelo
serviço que presta à comunidade. E, para
partilhar com todos aquilo que foi realizado
em 2005, a Fundação de Rotarianos de São Paulo
tem a satisfação de apresentar este relatório.
Nas próximas páginas, poderemos ver como
as instituições mantidas pela Fundação
acolheram e acompanharam o crescimento
e o desenvolvimento de novas gerações de
crianças e jovens. Um trabalho conjunto entre
escola e família, atuando em perfeita sintonia,
proporcionando educação diferenciada,
preparando estudantes para ocupar o seu futuro
lugar na sociedade, para, sobretudo, capacitá-los
a exercer o papel de cidadãos verdadeiramente
voltados à responsabilidade social, seja em sua
vida pessoal, familiar, seja no exercício futuro
de uma carreira profissional, pautada pela
ética, pela justiça e pelo espírito humanitário.
No decorrer de 2005, foram realizados
investimentos em tecnologia, em equipamentos,
em treinamento e aperfeiçoamento da
equipe de professores. Os bons resultados não
tardaram, reafirmando a certeza de que, dia
após dia, a Fundação caminha no rumo certo
e nele continuará. Nessa tarefa, conta com
o envolvimento de todos os colaboradores
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Geraldo Alckmin, Paulo de Tarso Muniz e Eduardo de
Barros Pimentel

conquistou o reconhecimento mundial por sua
atuação em prol da sociedade. Destacaram-se
as comemorações pelos Distritos Rotários
e a homenagem pela Câmara Municipal de
São Paulo, a primeira, em 23 de março, reunindo
cerca de 2.500 convidados, entre rotarianos
e autoridades, ressaltando-se a presença do
governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, do prefeito do município de São Paulo,
José Serra, e outras personalidades. No dia 29 de
março, por iniciativa de vereadores, o presidente
da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
Dr. Eduardo de Barros Pimentel, e os
governadores do Rotary Club de São Paulo,
dos Distritos 4610, 4420 e 4430, receberam
o reconhecimento pelos serviços prestados à
comunidade. O evento contou com a participação
do coral do Centro Profissionalizante Rio
Branco, instituição mantida pela Fundação.

Encontro com o Secretário da Educação,
Dr. José Aristodemo Pinotti
A Fundação de Rotarianos de São Paulo,
representada pelo seu presidente, Eduardo
de Barros Pimentel, pelo vice-presidente, Nahid
Chicani e o gerente de Relações Internacionais,
Gunter Pollack, visitaram o Secretário
da Educação do município de São Paulo,
Dr. José Aristodemo Pinotti, no dia 29 de março.
O encontro teve como objetivo apresentar
ao secretário as ações educacionais realizadas
pela Fundação. Foi abordada a colaboração
das Faculdades Integradas Rio Branco com
a Secretaria da Educação, oferecendo aulas
de reforço, ministradas pelos alunos do curso
de Pedagogia das Faculdades, às crianças
da Escola Municipal de Surdos “Emiliano
Augusto Cavalcanti de Melo”. Foram
encaminhadas, também, propostas de um
projeto conjunto para a permanência diária
estendida, na escola, de estudantes da Educação
Infantil à 1ª série do Ensino Fundamental.

Posse do Conselho de Presidentes da
Fundação de Rotarianos de São Paulo
Tomou posse, no dia 21 de julho, o novo
Conselho de Presidentes da Fundação
de Rotarianos de São Paulo para o exercício
2005/2006, que abrange 81 clubes do Rotary
da Capital. O Conselho elegeu sua Mesa
Dirigente, assim constituída: Presidente: José
Roberto S. de Arruda Pinto, RCSP-D 4610;
Vice-Presidente: Luciano de Azevedo Rios,
RCSP-Sudeste, D- 4420 e Secretário, Antonio
Carlos Pereira da Silva, RCSP- Jardim São
Paulo, D-4430. O mandato se estende desde
1º de julho de 2005 a 30 de junho de 2006.
Secretário da Saúde de São Paulo
participou da reunião
O secretário da Saúde da Prefeitura de São
Paulo, Dr. José Aristodemo Pinotti, participou da
reunião do Conselho de Presidentes da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Dr. Pinotti falou aos rotarianos e à equipe da
Fundação, sobre educação e saúde nas escolas,
principalmente nas escolas públicas.
Durante a reunião, o secretário destacou sua
satisfação em estar na Fundação. “Fico muito
feliz de estar aqui na Fundação de Rotarianos
de São Paulo, ouvindo as palavras do vice-presidente, Dr. Nahid Chicani. Percebi que o núcleo
do objetivo da Fundação é a educação. Estamos
no lugar certo. Existe aqui uma integração muito
importante, e pretendemos ampliá-la”.

Secretário da educação, José Aristodemo Pinotti (2º à
esquerda), durante a posse do conselho de presidentes da
Fundação.

Posse do Conselho Comunitário
O Conselho Comunitário da Fundação
de Rotarianos de São Paulo, presidido pelo
Dr. Eduardo de Barros Pimentel, presidente
da FRSP, é formado por dois rotarianos de cada
um dos Rotary Clubs dos municípios de Cotia,
Osasco, Embu, Itapevi, Carapicuíba e Vargem
Grande do Sul e tem como objetivo apoiar
as atividades da entidade. No dia 25 de
agosto, os novos componentes tomaram posse
e elegeram sua Mesa Dirigente: presidente
Eduardo de Barros Pimentel; vice-presidente
- José Antonio Figueiredo Antiório, do
Rotary Club de Osasco; secretário (reeleito)
- José Américo Fischmann, do Rotary Club de
Cotia. O mandato tem a duração entre 1º de
julho de 2005 até 30 de junho de 2006.
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Visita do secretário Walter Feldman
O secretário das subprefeituras de São Paulo,
Walter Feldman, esteve na Fundação, onde
foi recebido pelo presidente, Dr. Pimentel, dia
17 de março. Na mesma ocasião, o secretário
participou da XXVII Interclubes “Waldis
Dellamanha”, no auditório do Edifício Rotary,
com cerca de 300 rotarianos dos Distritos
4610, 4420 e 4430. Walter Feldman ressaltou a
importância da integração com a comunidade
e da tradição de cooperação do Rotary com
as subprefeituras, destacando a interação com
a subprefeitura do bairro da Lapa, por meio
das Faculdades Integradas Rio Branco, que
participam de programas na área da educação,
nas campanhas para a terceira idade e nos
convênios para manutenção de áreas verdes.
O visitante foi convidado a conhecer mais de
perto todas as atividades desenvolvidas pela
Fundação, que se propôs a envidar esforços
para continuar prestando a sua colaboração.

APOIOS
Seminário da Escola de Pais do Brasil
A Fundação de Rotarianos de São Paulo apoiou
a realização do 5º Seminário da Escola de Pais
do Brasil, seccional São Paulo. Com o tema “A
família e sua atualidade”, o evento, realizado em

> Fundação de Rotarianos de São Paulo

outubro, foi coordenado pelo casal presidente
Doarte dos Santos Pereira e Luiza e pelo casal
social Zilpha e Ivo Nascimento. O principal
objetivo do encontro foi apresentar temas para
reflexões que possam ajudar pais e educadores
na formação de crianças e adolescentes,
promovendo a interação entre família e escola.
Participaram do seminário, rotarianos,
educadores, pais de alunos do Colégio Rio
Branco e alunos do curso de Pedagogia
das Faculdades Integradas Rio Branco.
A Escola de Pais do Brasil é uma instituição
sem fins lucrativos, que visa a ajudar
na tarefa de educar os jovens.
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo
acolheu, com satisfação, o encontro bianual do
colegiado nacionais das Entidades de Senhoras
de Rotarianos formadas pelas representantes
das Casas da Amizade. O encontro foi realizado
em junho, para traçar as diretrizes básicas
da organização. São 600 entidades no país,
reunindo mais de 19 mil esposas de rotarianos,

que realizam projetos beneméritos de acordo
com as necessidades de cada comunidade.
Atuam nas áreas do meio ambiente e educação,
esta última em parceria com a FRSP, no projeto
A Educação e Alfabetização, atendendo a jovens
e terceira idade. O grupo, liderado pela presidente
da entidade, sra. Josefina Reis de Moraes, foi
recebido pelo dr. Eduardo de Barros Pimentel e
visitou as instituições mantidas pela Fundação.

Evento de apoio ao Dia Mundial
de Luta contra a AIDS reúne mais
de 500 estudantes
Uma iniciativa do médico infectologista
professor dr. Vicente Amato Neto e do chefe da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
do Hospital São Joaquim, professor dr. Jacyr
Pasternak, foi realizado, no dia 11 de novembro,
pelo 5º ano consecutivo, em parceria com
o Colégio Rio Branco, no seu auditório da
Unidade de Higienópolis, um evento de apoio
ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
O evento tem por objetivo dar esclarecimentos
e orientação para a prevenção da AIDS, abrindo
espaço para a interação de mais de 500 jovens,
entre alunos do Colégio Rio Branco e do Centro
Profissionalizante Rio Branco, ambos da FRSP, da
Associação de Ensino Social Profissionalizante
Rotary (ESPRO) e do Centro de Aperfeiçoamento
Multipedagógico do Rotary Club de São Paulo.
O Apoio ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS
contou com o suporte institucional da Fundação,
com a cooperação do Centro de Estudos Samuel
B. Pessoa, do Instituto de Medicina Tropical de
São Paulo, da Sociedade Brasileira de Medicina

da esquerda para direita: Casal Doarte dos Santos Pereira,
Marco Antonio Terlizzi e Ivo Nascimento

Encontro de senhoras de rotarianos

Tropical (SP) e da Sociedade Médica Ítalo-Brasileira.

da esquerda para direita: Maria Mônica Schumacher (Distrito 4670), Eulália Maria Costa Silva, Zilda de Freitas Queiroz,
Josefina Reis de Moraes (presidente), Dr. Eduardo de Barros Pimentel e Maria José de Barros e Silva

Seminário Distrital da Alfabetização
O auditório da Fundação de Rotarianos de São
Paulo, na Unidade Granja Vianna, foi sede do
Seminário Distrital da Alfabetização, promovido
pelo Distrito Rotário 4610, sob o comando do
governador Darcy Kirst, do mesmo distrito.
Nascido nos objetivos do Rotary para a década
da alfabetização, o evento apresentou diversos
projetos para o desenvolvimento de campanhas
pelos distritos e clubes do Rotary, dentre eles o
“Lighthouse”. No evento, foi ressaltada a nova
proposta promovida pela Fundação, a Comissão
Interpaíses Brasil-Portugal e demais Países de Língua
Oficial Portuguesa (CIP/PLOP), voltada à valorização
da língua portuguesa e aos programas prioritários do
Rotary, presidida pelo dr. Eduardo de Barros Pimentel.

da esquerda para a direita: César Romão, Marly
Baruffaldi, Maria Elizabeth Kirst, Darcy Kirst,
Gunter Pollack, Ligeia Stivanin e Marcos Eduardo de Farias
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Simpósio Internacional sobre o
ensino da língua japonesa no Brasil

Dr. Eduardo de Barros Pimentel reafirmou a
sua crença de que a Educação é o único meio
para desenvolver e melhorar o nosso país e que
esta é, e sempre será, a principal contribuição
da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

A Aliança Cultural Brasil-Japão promoveu
o Simpósio Internacional sobre o ensino
da língua japonesa no Brasil, em parceria
com a Fundação Japão e com o apoio da
Fundação de Rotarianos de São Paulo.
Sob a coordenação e organização do presidente
da Aliança Cultural Brasil-Japão, Teruo Makio,
e o vice-presidente Koichiro Shinomata, que
também exerce a função de diretor tesoureiro
da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
o evento, realizado em outubro, foi dirigido
a professores e profissionais da área, com
o objetivo de valorizar o ensino de línguas
estrangeiras, apresentando palestras e relatos
dos participantes, no intuito de promover a troca
de experiências e tornar menos problemática
a atividade de ensinar a língua japonesa, frente
a diversas situações que encontram os
professores e profissionais da área.

I Encontro Paulista de Fundações
Com o apoio da Fundação de Rotarianos
de São Paulo, a Associação Paulista de
Fundações-APF, presidida por Dora Sílvia Cunha
Bueno, realizou, em setembro, o I Encontro
Paulista de Fundações. O objetivo desse

Ministro do supremo tribunal federal – José Carlos M.
Alves e a presidente da APF – Dora Silvia Cunha Bueno
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Presença em eventos
FRSP no Corredor
Literário da Paulista

Koichiro Shinomata, vice-presidente da Aliança Cultural
Brasil-Japão e 2º tesoureiro da FRSP

evento, o primeiro do gênero em São Paulo,
foi promover a conscientização do verdadeiro
papel dessas organizações e o trabalho que
realizam no âmbito do Terceiro Setor. Dentre
diversas personalidades, o encontro contou com
a presença do ex-Ministro do Supremo Tribunal
Federal, José Carlos Moreira Alves, que abordou
a natureza institucional das fundações – que
visam a constituir ações eficientes, eficazes,
ágeis e competentes, voltadas a contribuir para
a busca de solução de problemas da sociedade.

Realizado o II Encontro Missão e Visão
O II Encontro Missão e Visão foi realizado
dia 2 de abril, nas instalações das Faculdades
Integradas Rio Branco, reunindo 34 conselheiros,
representando os Conselhos Superior, Fiscal e de
Presidentes, diretores e gestores da Fundação.
Cada gestor falou sobre seu setor de atuação,
projetos e atividades realizadas. Foi apresentada
a nova área de Relações Institucionais, que
cuida da internacionalidade da instituição e de
sua interação com a comunidade rotariana.
Reforçando os objetivos da Fundação,
foram apresentados os projetos sociais, bem
como os preceitos básicos do planejamento
estratégico, como instrumento de
desenvolvimento e projeção para o futuro.
Finalizando o encontro, o presidente

As instituições mantidas pela Fundação de
Rotarianos de São Paulo marcaram presença
no Corredor Literário da Paulista. Abrangente
atividade cultural que teve como objetivo
a promoção do livro e o incentivo à leitura,
o evento, realizado na Avenida Paulista, foi
promovido em outubro, pela Secretaria de
Estado da Cultura e Associação Paulista Viva. O
Colégio Rio Branco, Faculdades Integradas Rio
Branco, Centro Profissionalizante Rio Branco
e Escola para Crianças Surdas Rio Branco
participaram com apresentações musicais,
teatrais, poesias e outros. Para estimular a
proximidade com os livros, o público teve
acesso, no local, a uma parte do acervo
da biblioteca do Colégio Rio Branco.

Grupo de jovens atores do CEPRO no Clube Homs

Marca Rio Branco na
ExpoManagement 2005
A Fundação de Rotarianos de São Paulo marcou
presença institucional na ExpoManagement
2005, que reuniu executivos e profissionais
para debater idéias e tendências do mercado
mundial e participar de palestras com especialistas
internacionais e nacionais. O evento combinou
exposição e congresso e foi realizado no
Transamérica Expocenter, em novembro.
O estande, sob a chancela “Rio Branco, marca
de Educação”, focou, principalmente, os cursos
de graduação e MBAs das Faculdades Integradas
Rio Branco. O professor Lincoln Seragini, dos
cursos de MBA das FRB e presidente da agência
Seragini/Farné, apresentou a palestra “Gestão
Empreendedora da Inovação, Marca e Design”.

Estande do Rio Branco na feira Expomanegement - HSM

Relatório Anual 2005 > Fundação de Rotarianos de São Paulo

15

> Fundação de Rotarianos de São Paulo

FRSP cria Departamento
de Relações Internacionais
A Missão da Fundação de Rotarianos de São
Paulo – “ser referência nacional e internacional
na área da Educação” – demandou, em 2005, um
intenso relacionamento com o mundo exterior,
o que levou a Fundação à instalação de um
Departamento de Relações Internacionais
(RELINT), com a atribuição inicial de desenvolver
contatos e colaborar em projetos e ações atinentes
à educação nos cenários internacionais.
A atuação desse departamento visa à interação
e promoção da FRSP e das suas instituições
junto a governos, entidades e instituições
internacionais e organismos governamentais
reguladores e orientadores da educação.

prioridade a valorização e difusão da língua
portuguesa e seu reconhecimento como
língua oficial pela ONU e outros organismos
internacionais. Esse objetivo, na sua maioria,
converge com o da própria FRSP, voltado
à educação no seu pleno sentido.
Nesse contexto, a FRSP foi solicitada a
dar suporte logístico e operacional com
seus recursos, já existentes; ser a sede
dessa comissão e operacionalizar uma
Secretaria Executiva, ação atribuída ao
Departamento de Relações Internacionais.
Em abril de 2005, essa Comissão participou,
representada pelo dr. Pimentel, da I Reunião
de Rotários de Países de Língua Portuguesa,
em Cabo Verde.

Apoio às Comissões
Interpaíses do Rotary

O Brasil, dado o seu crescimento, passou
a representar, além de Portugal, uma liderança
significativa no universo dos demais países da
mesma língua. Na África: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
e, na Ásia, o Timor Leste e ainda regiões com
presença marcante da língua portuguesa, como
Cabinda, Casamance, Galiza, Goa e Macau.

A Comissão Interpaíses Brasil-Portugal e
demais Países de Língua Oficial Portuguesa
(CIP/PLOP) foi constituída como instrumento de
aproximação internacional entre esses países
de língua comum, visando à compreensão
e à busca da paz, por meio do entendimento
e da solidariedade.

As propostas da CIP/PLOP foram apresentadas,
em setembro, no Instituto Rotário de Cuiabá,
com o suporte de um audiovisual no Grupo de
Trabalho e na Sessão Plenária com a presença
do Presidente de RI 2005-2006, Carl Wilhelm
Stenhammar, diretores do Rotary International
e da Fundação Rotária.

Em setembro de 2004, por ocasião do
Instituto Rotário – Florianópolis, foi instalada
a comissão e eleito o seu Presidente, o exGovernador do Distrito Rotário (EGD) e
Presidente da Fundação de Rotarianos de
São Paulo, dr. Eduardo de Barros Pimentel.

Em novembro, a CIP participou do II Encontro
de Rotários de Língua Portuguesa realizado
na cidade de Tomar, em Portugal, com uma
representativa delegação de 9 distritos rotários
do Brasil, com notável atuação em toda a
programação do evento. No encerramento,
ficou deliberada a realização do próximo
Encontro de Rotarianos no Brasil.

Deverá, ainda, desenvolver o relacionamento
nas áreas de interação com as atividades da
educação, do comércio, da indústria, de serviços,
do Terceiro Setor e do universo do Rotary.

Fixaram-se objetivos direcionados ao combate
do analfabetismo, da iliteracia, das doenças
tropicais; ao uso racional de recursos hídricos,
à preservação do meio ambiente, tendo como
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Contatos com governos e entidades
Contatos desenvolvidos pelo departamento
de relações com autoridades brasileiras,
notadamente o Ministério das Relações
Exteriores (MRE), as secretarias estaduais
e municipais das áreas de educação, assistência
social, ciências e pesquisas, entidades civis
de cunho internacional e obteve a cooperação
da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa
do MRE na obtenção de apoio e material
promocional para eventos da CIP/PLOP.
Continuidade dos entendimentos com
o Secretário Geral da CPLP, iniciados em
Cabo Verde, visando-a uma maior interação,
intensificando o relacionamento com as CIP’s
dos Distritos 1960 e 1970 de Portugal.

Relacionamento com fundações,
institutos e universidades em
âmbito internacional e institucional.
- Viagem de estudo de educadores brasileiros
à Suíça e França, em março de 2005, promovida
pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
no Estado de São Paulo, com visitas às sedes da
Unesco, em Genebra e Paris • Contato com
a coordenação de Escolas Associadas visando
a inserção do Colégio Rio Branco/FRSP
• contatos: Defiance College (EUA),
Universidad Loyola de La Paz (Bolívia),
Universidad de Ibagué (Colômbia).
- Recepção de personalidades do Rotary
(presidentes, diretores), VIPs, autoridades,
grupos de intercâmbio (IGE, jovens, bolsistas,
Rotaract, Interact) e visitantes internacionais.
- Orientação e informação institucional
a rotarianos e colaboradores diretos e indiretos
em suas viagens ao exterior, para a difusão
das atividades da CIP/PLOP e da FRSP.

Grupo de educadores na Europa
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Faculdades
Integradas
Rio Branco
A diminuição da desigualdade social tem,
na educação, um de seus pontos mais fortes.
Ainda hoje, apenas uma pequena porcentagem
de jovens brasileiros consegue chegar à
universidade e, pelos mais variados motivos,
o índice dos que completam o curso tende
a ser ainda menor.
Ao agregar o ensino superior ao conjunto
de instituições educacionais sob sua
responsabilidade, a Fundação de Rotarianos
de São Paulo deu andamento a um projeto
que mantém, mais viva do que nunca, a chama
de seu ideal: promover a educação em todos
os níveis e oferecer a oportunidade de acesso
ao ensino superior de qualidade a um maior
número de jovens e, ainda, para aqueles que
necessitam, a possibilidade de receber uma
bolsa de estudos.
As Faculdades Integradas Rio Branco oferecem
um leque de opções que contemplam as mais
variadas vocações e carreiras, preparando, de
maneira interdisciplinar, os futuros profissionais
para atuar na área acadêmica, na pesquisa
e no mercado de trabalho, por meio dos
cursos: Administração, Relações Públicas,
Letras, Publicidade e Propaganda, Jornalismo,
Rádio e TV, Editoração, Ciências Econômicas,
Direito, Pedagogia, Relações Internacionais,
Sistemas de Informação e Turismo.

Grupo de Publicidade e Propaganda
recebe o prêmio Galo de Prata,
no Festival de Gramado
Com muita garra e criatividade, um grupo
de nove alunos do 3º e 6º semestre de
Publicidade e Propaganda das Faculdades
Uma equipe formada por professores
altamente qualificados, compostos por 70%
de mestres e doutores, garante a qualidade
e a excelência na formação dos alunos.

Integradas Rio Branco, conquistou o segundo
lugar no 2º Prêmio Universitário de Comunicação
Social, concurso que pertence ao 15º Festival
Mundial de Publicidade de Gramado, recebendo
o Galo de Prata.

As Faculdades Integradas Rio Branco não se
dedicam apenas a formar bons profissionais,
mas a construir uma nova geração de pessoas
com consciência plena de seu importante papel,
na sociedade, de líderes aptos a empreender
as mudanças tão necessárias para alcançar
o desenvolvimento ao lado da paz social.

O talento de nossos alunos
Em 2005, as Faculdades Integradas Rio Branco
prosseguiram com diversas iniciativas que
resultaram em inúmeras conquistas. O mérito
pode ser creditado e deve ser dividido entre
todos, mas os alunos, com grande desempenho
e alto nível de aproveitamento, contribuíram
para dar um grande destaque à instituição.

Alunas de Relações
Internacionais apresentam
artigo em Congresso no Uruguai
Um momento marcante para as Faculdades
e para as alunas do 6º semestre do curso
de Relações Internacionais, Paola Gonçalves
Rangel do Prado e Mariana Gabriela A. Mian,
foi a participação no congresso XI Conosur
El Mandato Histórico de la Integración, no
Uruguai, quando apresentaram a especialistas,
estudantes e profissionais o artigo que
desenvolveram nas Faculdades Integradas Rio

Os alunos que participaram do desenvolvimento

Branco: O Profissional da Área Internacional

da campanha, André P. de Souza, Cae Rodrigo

e o Mercado de Trabalho - Novas perspectivas

S. Rocha, Glauber Souza, Rafael M. Fazano,

para o profissional de Relações Internacionais.

Rafael Serpejante, Renato Rozenberg, Ricardo
T. César, Roberta Mayer e Yvanna Schmelieng,
tiveram como coordenadora a professora
Maria Ursulina de Moura. O tema central do
festival foi Causa Social. Com isso, a equipe
optou por abordar o Câncer de Próstata, com o
objetivo de alertar a população para o problema,

As Faculdades Integradas Rio Branco
proporcionaram a viagem ao Uruguai para
as alunas, que apresentaram o artigo dentro
do temário Inserción Laboral como
Licenciado em Relaciones Internacionales.

contribuindo para a quebra de preconceitos.

Mariana Mian e Paola Rangel participaram do XI Consur no Uruguai
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Semanas de estudos
e aprimoramento

Semana de Relações Internacionais
Discutir os desafios e as possibilidades do
profissional de Relações Internacionais
e o mercado de trabalho foram os principais
objetivo da Semana de Relações Internacionais
do Curso de Relações Internacionais.

No decorrer de 2005, prosseguiu a realização
das semanas dedicadas a temas específicos
relativos aos cursos das Faculdades Integradas
Rio Branco. Os eventos trouxeram à discussão
assuntos de grande atualidade e relevância,
sob o olhar de diversos especialistas. Por meio
dessa iniciativa, que atraiu, como palestrantes,
profissionais de renome em suas áreas de
atuação, ficou, mais uma vez, caracterizada,
a excelência acadêmica das Faculdades.

Semana Jurídica
Pelo terceiro ano consecutivo, foi realizada a Semana
Jurídica, que apresentou aos alunos do curso de
Direito palestras sobre assuntos atuais, visando
a proporcionar a troca de opiniões e experiências.
O professor da Escola Paulista de Direito,
Benedicto Célso Benício Jr., falou sobre
a nova lei de falências, abordando as principais
alterações do regime falimentar e explicando
como as empresas vão coexistir. O consultor
jurídico do Sebrae-SP, Paulo Melchor, que
participou da elaboração do anteprojeto do
estatuto da micro e pequena empresa, participou
discorrendo sobre aspectos sociais e trabalhistas
da pequena empresa e as dificuldades da lei.

Semana da Educação
Na semana dedicada à Educação, as Faculdades
reuniram profissionais, alunos e convidados
para discutir os novos rumos da educação.
As palestras abordaram temas como o terceiro
setor, o papel dos pais, alunos, professores e da
escola no processo de educação, a motricidade
humana e a importância da linguagem.
As palestras do ex-Ministro da Educação, prof.
dr. Paulo Renato de Souza, do Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
dr. Antônio Carlos Malheiros, do Consultor
Educacional, eng.º Ricardo Orsini, responsável
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Paulo Renato de Souza em palestra na semana
da Educação

pela Secretaria de Educação da Câmara de
Comércio do Mercosul, além de psicopedagogos
e profissionais da área de Educação Física,
tornaram a Semana de Educação um grande
momento de reflexão e aprendizado.

Semana de Empreendedorismo
Os cursos de Administração, Sistemas de Informação
e Turismo das Faculdades Integradas Rio Branco,
promoveram, de 17 a 19 de outubro, a Semana
de Empreendedorismo Empresarial & Social. O
encontro contou com palestrantes da CVC Turismo,
Grupo KPMG-Brasil, ABAV, HSBC, Microsoft,
Associação Comercial, Associação Brasileira de
Executivos do Comércio Exterior e Mutirão Digital.
Executivos e profissionais de prestígio no
mercado falaram aos alunos e convidados de
suas experiências profissionais, comentaram
dados relevantes do mercado brasileiro de
turismo, de empreendedorismo empresarial/
social e de outros temas relacionados à
moderna gestão de negócios em geral.
Os vários palestrantes, por seus enfoques
práticos e objetivos, convocaram os alunos
a um processo de reflexão sobre suas carreiras,
oportunidades e sua contribuição social como
cidadãos voltados às demandas do futuro.

Os encontros divulgaram pesquisas
e monografias de conclusão de curso das
Faculdades e contaram com a participação,
entre outros, de membros da Secretaria Municipal
de Relações Internacionais de São Paulo, de
Guarulhos, da Fundação do Desenvolvimento
Administrativo do Governo do Estado de São
Paulo, da Federação Nacional das APAEs e
da empresa Junior Chamber International.

Marcelo Mariano e Edman Altheman – semana de
Relações Internacionais

Os alunos apresentaram o processo realizado
durante suas pesquisas e monografias de
conclusão de curso e profissionais de prestígio
na área de Relações Internacionais, participaram
de uma mesa redonda, debatendo, entre
diversos assuntos, a cidade de São Paulo
no cenário internacional e as perspectivas de
atuação do profissional de RI no Terceiro Setor.

Semana da Comunicação
A Semana da Comunicação, em sua 5ª
edição, apresentou para alunos do curso de
Comunicação Social e convidados o vasto campo
profissional da área, levando as experiências
de profissionais destacados no mercado e
temas mais relevantes da atualidade.

Semana de Empreendedorismo

A semana abordou assuntos como o jornalismo
investigativo, o dia-a-dia de uma revista, a
reportagem e o perfil do repórter, assessoria
de imprensa e outros, com a presença de
profissionais de grande prestígio no mercado,
como Chico Pinheiro, Boris Casoy, Maurício Ferraz,
Eleonora Paschoal, Juca Kfouri, além de representantes da revista Paparazzi, do Conferp, do SBT, do
grupo Ibope e outros profissionais de prestígio.
Custódio Pereira e Chico Pinheiro na semana
da Comunicação
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Eventos Especiais
Ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos
Em sintonia permanente com as questões
envolvendo o tema educação, as Faculdades
Integradas Rio Branco promoveram um
encontro entre educadores de escolas públicas
e particulares, para o esclarecimento da lei que
amplia o Ensino Fundamental para nove anos.

> Faculdades Integradas Rio Branco

que serão enviados como sugestão. Os projetos
abordam, entre outros aspectos, a contratação
de pessoas portadoras de necessidades especiais,
a instalação de empresas nas regiões carentes
e maior distribuição de renda. O desembargador
dr. Antônio Carlos Malheiros, presidiu a
cerimônia e o evento contou com a presença
de representantes do Sebrae/SP, Simpi e ACSP.

Participação em feiras de vestibular

Bolsa de estudo por
mérito acadêmico

As feiras aconteceram nos principais colégios

Novo diretor geral

As Faculdades Integradas Rio Branco
participaram de diversas feiras de vestibular
ao longo de todo o ano. As feiras reúnem
faculdades e universidades de todo o Brasil,
propiciando, ao jovem vestibulando, palestras
e divulgação de cursos e carreiras profissionais.

de São Paulo e as Faculdades estiveram
presentes, durante os eventos, com um estande,

O encontro contou com a participação de grandes
nomes da educação, como o prof. Mauro de Salles
Aguiar, conselheiro e relator do Conselho Estadual
de Educação para esse tema, o prof. José Augusto
Dias, presidente do Conselho Municipal de
Educação de São Paulo e de São José dos Campos,
o prof. João Gualberto C. Meneses, presidente da
Academia Paulista de Educação, o prof. Joaquim
Pedro Villaça, membro do Conselho Estadual
de Educação e, como mediador do encontro,
o prof. Pedro Salomão José Kassab que, entre
os cargos ocupados, foi presidente da Câmara de
Educação Básica do Conselho Estadual de São Paulo.

Implantada desde a criação das Faculdades,
em 2000, por iniciativa da sua mantenedora,
Fundação de Rotarianos de São Paulo, a bolsa
de estudo por mérito acadêmico valoriza os
alunos e os incentiva a se destacar nos estudos
e, futuramente, na carreira profissional.

distribuindo material informativo e tirando
dúvidas referentes aos cursos oferecidos.
Além dos colégios, as Faculdades
marcaram presença na Fevest, maior feira
para vestibulandos de São Paulo.

Foram entregues 29 bolsas de estudos aos
alunos de cada curso que alcançaram notas
e médias acima de 8,5 e freqüência acima de
80% nas aulas. O prêmio oferecido é uma bolsa
de estudo com 100% de gratuidade e duração
de um semestre.

O prof. Mauro de Salles Aguiar, discorreu sobre a
lei e salientou que a ampliação para nove anos é
desejável e já é prática nos países desenvolvidos.

Criação de leis para micro
e pequenas empresas
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Eduardo de Barros Pimentel – entrega certificado da bolsa
de estudo por mérito aos alunos

No dia 15 de agosto, os professores
e coordenadores das Faculdades Integradas Rio
Branco, a equipe da Fundação de Rotarianos
de São Paulo, mantenedora da instituição,
e rotarianos reuniram-se para dar as boasvindas ao novo diretor geral das Faculdades,
dr. Custódio Pereira.
O dr. Custódio foi diretor-presidente do
Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor
dos Colégios e da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. É formado em Economia, pósgraduado em Finanças pela Fundação
Armando Álvares Penteado, especialista em
Ensino Superior e mestre em Administração
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
especialista em Gestão Universitária pela
Universidade São Marcos, Doutor pela USP,
com cursos de Extensão nas Universidades
de Salamanca, Espanha, Berkeley, Dominican
University of Califórnia, Robins School of
Business e University of Richmond, estas
quatro últimas nos Estados Unidos, e no
Haggai Institute, em Maui – Havaí.

A Lei 11.114, de 16 de maio de 2005,
estabelece a obrigatoriedade de matrícula
no Ensino Fundamental para crianças a partir
dos seis anos de idade. Com esse foco, os
participantes apresentaram seus argumentos
e o que deverá mudar após essa lei.

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes
uma visão integrada do Direito e permitir
a compreensão do processo e do trâmite
legislativo para a criação de novas leis, alunos
do curso de Direito desenvolveram esboços de
projetos de lei para micro e pequenas empresas,

Custódio Pereira Leite – diretor geral das faculdades
Integradas Rio Branco

Estande das Faculdades na Fevest 2005

Além de suas funções no Mackenzie,
atuou como diretor na multinacional sueca
Gotaverken; foi presidente-fundador da
Associação Brasileira de Captadores de
Recursos – ABCR e faz parte de conselhos
representativos, como o Conselho Estadual de
Educação do Governo do Estado de São Paulo.
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Colégio
Rio Branco
O ensino no Colégio Rio Branco desenvolve-se
de maneira abrangente, atendendo a todos os
aspectos da educação da criança e do jovem.
A construção do saber e da competência,
o desenvolvimento do intelecto, a formação
de cunho humanista, o incentivo ao espírito
de solidariedade, todos esses fatores são
contemplados pelo projeto pedagógico.
O Colégio Rio Branco reúne a experiência
de seis décadas de tradição, com a modernidade
que requer sintonia permanente com o
mundo globalizado que, ao se transformar
a cada segundo, por conta das descobertas
incorporadas dia-a-dia, cria novas necessidades
que, também, se refletem na educação.
O alinhamento com a missão de sua mantenedora,
Fundação de Rotarianos de São Paulo, de “Servir
com excelência, por meio da educação, formando
cidadãos éticos, solidários e competentes” faz
o Rio Branco priorizar a qualidade e incentivar
o senso crítico e a iniciativa das novas gerações
para a edificação de uma sociedade com mais
oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

Ações na área pedagógica

Formação continuada
do corpo docente
O aperfeiçoamento dos educadores
prosseguiu em 2005. O colégio investiu na
capacitação e atualização do corpo docente
para o aprimoramento pedagógico. Foram
realizadas diversas ações conjuntas entre as
equipes das unidades Higienópolis e Granja
Vianna, promovendo integração e melhor
conhecimento entre as áreas. Destacaram-se
as oficinas pedagógicas, que fizeram parte da
semana de planejamento para o ano letivo,
com palestras, dinâmicas de grupo, estudos
sobre dislexia (distúrbio de aprendizagem),
grupo de estudos específico para professores de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, grupos
sobre alfabetização e letramento e projeto de
língua inglesa para a aplicação do exame de
certificação internacional de Cambridge.

No decorrer do ano, grande atenção foi dada
à mudança do sistema de avaliação da 1ª série
do Ensino Fundamental. Para os alunos de 1ª a
4ª série da Unidade Higienópolis, as professoras
lançaram o recreio dirigido. Sob a orientação
dos professores de Educação Física, foi colocada
em prática a proposta pedagógica relacionada
à convivência e noções de urbanidade.
A Coordenadoria do ensino de línguas
implantou o exame de Cambridge University,
que certifica, internacionalmente, o domínio
da língua inglesa. Após realizar, no Colégio Rio
Branco, o curso preparatório, 40 alunos das
unidades Higienópolis e Granja Vianna foram
aprovados, com sucesso, nos níveis Ket (básico),
Pet (pré-intermediário) e 15 no nível Young
Learners (destinado a alunos de 7 a 12 anos).
Os resultados do Rio Branco foram superiores
à média nacional.

que obtiveram média igual ou superior
a 9 e aos alunos do Ensino Médio com média
acima de 8,5. Em 2005, foram 386 alunos
homenageados, além de 22 homenagens
especiais para os melhores esportistas
e vencedores do concurso Cartão de Natal.
O Prêmio Rio Branco é um reconhecimento
ao mérito dos estudantes, pelo desempenho
e dedicação aos estudos.

Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo homenageia
alunos do Rio Branco
O estímulo às Artes e a valorização da História
estão entre as atividades extracurriculares
desenvolvidas pelo Colégio Rio Branco.

Prêmio Rio Branco, reconhecimento
aos melhores alunos
O tradicional prêmio do Colégio Rio Branco
é entregue aos alunos do Ensino Fundamental
Alunos premiados no Instituto Histórico e Geográfico

Educação Infantil – a formação integral do aluno

28

Relatório Anual 2005 > Fundação de Rotarianos de São Paulo

Prêmio Rio Branco – reconhecimento ao aluno

Pela sua participação no concurso Técnicas
de Artes, os alunos do colégio foram
homenageados pelo Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo, durante sessão
solene, no dia 25 de janeiro. A homenagem
fez parte da cerimônia de posse da nova
diretoria do Instituto. Compondo a mesa,
estavam presentes diversas personalidades,
dentre elas, o presidente da Fundação de
Rotarianos de São Paulo, dr. Eduardo de Barros
Pimentel. Os riobranquinos Ana Laura Paiva
de Mello, Caio César Pereira Santos, Felipe
Machado Barbosa, Gabriela Schmidt Lira e
Míriam Mi Hee Wangbo, receberam a medalhaprêmio “Alfredo Ellis Júnior” das mãos da
presidente do Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo, Nelly Martins Ferreira Candeias.
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Atividades culturais

Esportes

Durante o ano letivo, os alunos realizaram
atividades direcionadas a multiplicar seus
conhecimentos culturais e ampliar o sentido de
integração e participação social em grupo, promovendo envolvimento da família e da sociedade.

O incentivo à prática de esportes, em busca de
melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo em
que estimula o companheirismo, a convivência
social e a integração do grupo, é fortemente
trabalhado pelo Colégio Rio Branco. Os esportes
estiveram em pauta durante o ano todo, com a
realização de campeonatos internos de diversas
modalidades entre as equipes. Os esportistas das
duas unidades também participaram de alguns eventos
externos, como campeonatos intercolegiais,
trazendo títulos e medalhas para o Rio Branco.

Feira do Livro
Para incentivar o hábito da leitura e o contato
com a variedade de gêneros literários e com
alguns escritores, realizou-se a Feira do Livro.
Com o tema “Colcha de Retalhos do Colégio
Rio Branco - construindo as diversas
manifestações artísticas”, os estudantes
demonstraram seu talento nas artes, cantando,
pintando, criando e encenando, em um
encontro que envolveu alunos e familiares
da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Esportistas no Futcap 2005

VI MiniONU

Feira do livro unidade Granja Vianna

Teatro
A atividade do Grupo de Teatro Rio Branco
teve como objetivo ampliar o universo de
conhecimentos dos alunos, desenvolvendo novas
linguagens e habilidades de comunicação
e expressão. Foram realizadas apresentações
como: “Tribobó City” de Maria Clara Machado,
na Unidade Granja Vianna; “O Bem-Amado”,
de Dias Gomes, na Granja Vianna e Higienópolis
e no I Festival Estudantil de Teatro – Rede Estância
Brasil; “Uma História da China” com alunos do
Fundamental I, na Granja Vianna; apresentação
conjunta das duas unidades da peça “Em Tempos
de Guerra”, uma criação coletiva a partir do
estudo de guerras étnicas, incorporando cenas
da obra “Terror e Miséria no III Reich”, de Bertold
Brecht; participação na IV Mostra de Teatro
Intercolegial no Colégio São Luiz, apresentando
a peça “Em Tempos de Guerra”.
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Os alunos do Colégio Rio Branco marcaram
presença na VI MiniONU, realizada na PUC
de Minas Gerais. O evento proporcionou uma
vivência no universo das Relações Internacionais,
por meio da simulação de uma Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas. Os
alunos representaram o Brasil, defendendo o
posicionamento político nacional nos diversos
comitês que compõem a Assembléia Geral.
Como nas edições anteriores, receberam
menções honrosas pela excelente participação.

Coral
O Coral Rio Branco mostrou seu talento
e encantou muitas platéias ao longo de
2005. Foram diversas apresentações, dentre
elas: comemoração do Dia das Mães e Dia
dos Pais, encerramento da Mostra Cultural,
Corredor Literário da Paulista, encerramento do
Campeonato Brasileiro de Futebol de 2005,
no Morumbi, juntamente com o cantor Agnaldo
Rayol, Concerto de Natal em locais públicos,
como shoppings de São Paulo, Granja Vianna e
Alphaville e na Missa de Natal da TV Bandeirantes,
na festa de final de ano daquela emissora.

Mostra Cultural
O trabalho conjunto entre alunos e professores
reuniu projetos de diversos temas e disciplinas.
Os pais acompanharam e conversaram com os
professores, interagindo com o que acontece no
ambiente escolar. Um outro momento dedicado
à cultura foi a exposição da Educação Infantil
e Ensino Fundamental I sobre temas variados,
dentre eles natureza e meio ambiente. Nessa
ocasião foi plantada uma árvore, citada nos
livros australianos como “Árvore do Rotary”,
doada pelo paisagista Walter Doering, “É uma
planta robusta, que cresce com vigor e tem uma
flor com forma da roda dentada do Rotary”.
Grupo de teatro Rio Branco
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Cidadania também
se aprende na escola

Para comemorar o Dia da Criança
e proporcionar momentos de diversão e cultura
aos pequenos, no mês de outubro, o Colégio
Rio Branco divertiu o público com espetáculos

As ações voltadas à cidadania estão presentes
no cotidiano da escola, permeando uma série
de atividades. Enquanto aprendem, os alunos
também se preparam para exercer seu papel de
cidadãos, conscientes de que a responsabilidade
social começa nas pequenas atitudes do dia-a-dia.

Alunos surdos
integrados no Rio Branco

Numa parceria com a Polícia Militar, foi
realizado, pelo quinto ano consecutivo,
no colégio, o Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência- Proerd.
O programa visa a esclarecer os alunos sobre
esse tema e trabalhar a prevenção do uso
de drogas por crianças e adolescentes.

de bonecos, oficinas, pinturas, relato de histórias
e outras atividades, num estande montado
em parceria com o Shopping Pátio Higienópolis.
Para encerrar o ano, o Coral do Colégio Rio
Branco das duas unidades, com a participação
do coral do Centro Profissionalizante Rio
Branco e dos alunos da Escola para Crianças

Comemorações solidárias

Surdas Rio Branco, prestigiaram os pais,
alunos e a comunidade riobranquina, com

A inclusão social das minorias, um dos vértices
do trabalho da Fundação de Rotarianos de São
Paulo, foi expressa por mais uma iniciativa. A
partir de 2005, o colégio integrou alunos surdos
na 5ª série do Ensino Fundamental, na Unidade
Granja Vianna, resultando numa rica experiência
de convivência de diferentes realidades entre
os estudantes. O trabalho pedagógico recebeu
orientação da Escola para Crianças Surdas
Rio Branco, que disponibilizou intérpretes
para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Conhecida como a festa da renovação, a Páscoa
foi comemorada com o cunho de renovação
das atitudes do cotidiano e reflexão sobre
o compartilhar. Na Unidade Granja Vianna,
os estudantes trocaram presentes com os alunos
da Escola para Crianças Surdas Rio Branco,
mantida pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.
No Dia das Mães e no Dia dos Pais, os alunos
da Unidade Higienópolis, juntamente com pais
e mães, pintaram edredons e brinquedos, que
foram doados a instituições filantrópicas.

Conscientização contra
o uso de drogas

As festas juninas foram ocasião para promover
a integração da comunidade e valorizar
as tradições brasileiras. Foram realizadas
em caráter filantrópico, doando parte da
receita arrecadada para instituições sociais.

o Concerto de Natal. Além de resgatar o
espírito natalino com canções típicas da

Comemoração do dia das crianças no Shopping
Pátio Higienópolis

época, ajudaram a instituições carentes,
trocando o convite por um brinquedo novo.

Atividades no Ensino Médio
A aprovação dos alunos do Colégio Rio Branco
nos vestibulares das melhores universidades
é o resultado de um processo de preparação
que envolve desde os métodos de ensino

A prevenção do uso de drogas é uma
preocupação permanente de pais e educadores.

até a orientação para a realização profissional,
pessoal e humana e a capacidade de fazer
escolhas. No decorrer do ano, foram realizadas
diversas atividades para fortalecer, nos jovens,
suas qualidades, ampliar os conhecimentos e criar
competências para a futura opção profissional.

Coral Rio Branco no Concerto de Natal

Jornada de Profissões
Como parte do projeto de orientação vocacional
do Colégio Rio Branco, a Jornada de Profissões,
realizada em parceria com as Faculdades
Integradas Rio Branco, visa a orientar os alunos
do Ensino Médio na escolha de sua futura
carreira profissional, oferecendo subsídios para
que possam avaliar seus interesses, aptidões
e habilidades frente ao mercado de trabalho.
O evento apresentou uma programação
de palestras e oficinas de diversas áreas
Encerramento da Proerd 2005

Festa Junina – unidade Higienóplis

profissionais, quando os alunos puderam vivenciar e

Oficina da Jornada de Profissões

se aprofundar sobre profissões e carreiras.
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Construindo opiniões
O objetivo desse ciclo de encontros realizado
durante o ano foi trazer à discussão questões
atuais e polêmicas, promovendo a reflexão
sob diversos aspectos para que os alunos
pudessem formar sua própria opinião. Durante os
encontros, os professores do Rio Branco enfocaram
questões sobre ética, política e democracia.

> Colégio Rio Branco

Termofísica, Óptica Geométrica, Oscilações
e Ondas, Eletricidade e Magnetismo.
Com o objetivo de estimular a aplicação prática
dos conhecimentos que os alunos aprenderam
em sala de aula, uma Mostra de Física foi
realizada e contou com a participação de 230
estudantes, que desenvolveram maquetes
demonstrando a aplicação prática da
Física no dia-a-dia.

Jornal Mural
Para divulgar as atividades da escola, os alunos
da 5ª série do Ensino Fundamental à 2ª série
do Ensino Médio da Unidade Granja Vianna,
desenvolveram o jornal mural “Espaço Aberto”.
O projeto contou com o apoio da equipe
de professores, coordenadores e Orientação
Educacional e Pedagógica, ganhando relevância
pela dedicação e profissionalismo dos alunos envolvidos.

Física em destaque
No Ano Internacional da Física, marcado pelo
centenário da publicação dos trabalhos de
Albert Einstein, notadamente da Teoria da
Relatividade, o Colégio Rio Branco promoveu,
para pais e alunos (em especial da 8ª série
do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino
Médio), o Ciclo de Palestras de Física,
apresentando diferentes aplicações e interações
da Física no mundo, por olhares de doutores e
pesquisadores do Instituto de Física da USP.
Os alunos participaram, ainda, da Olimpíada
Brasileira de Física, que visa a estimular
e despertar o interesse pela matéria,
proporcionando desafios aos estudantes,
abrangendo trabalhos em Mecânica Clássica,

Comemorações,
atividades e visitas
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Como uma iniciativa para partilhar com a família
as brincadeiras, jogos e conceitos desenvolvidos
com as crianças em sala de aula, oficinas são
realizadas com pais e alunos da Educação
Infantil, promovendo momentos de integração.

É um ciclo de palestras que estreita o
relacionamento entre a escola, o aluno e a
família, discutindo temas e questões que
envolvem a formação e o desenvolvimento
das crianças e dos adolescentes. Em
2005, participaram, como palestrantes, o
psicólogo José Ernesto Bologna, a educadora
Tânia Zagury, a psicóloga Lídia Rosenberg
Arantangy e o psicólogo Yves de La Taille.

Ao final de mais um ano letivo, um café da
manhã confraternizou pais e alunos da 3ª série
do Ensino Médio, na Unidade Higienópolis,
quando assistiram, juntos, à apresentação
do Coral Rio Branco e do grupo de jovens atores
do Centro Profissionalizante Rio Branco.

Biblioteca
A Biblioteca Professor Primo Páscoli Melaré
completou 57 anos, com a exposição dos
primeiros registros e acervos do colégio.
Pais, alunos e funcionários puderam
conhecer um pouco mais de sua história.

No decorrer de 2005, o Colégio Rio Branco
recebeu visitantes interessados em conhecer a
instituição mantida pela Fundação de Rotarianos
de São Paulo. Dentre essas visitas, destacamse os grupos de profissionais da Inglaterra
e da Coréia, que fazem parte do IGE, um
programa de intercâmbio cultural entre países,
desenvolvido pelo Rotary International.
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Oficina de vivência

Encontro Marcado

Café da manhã de confraternização

Visitas

Trabalho de física dos alunos do Ensino Médio

destacando-se a participação do prof.
Norton Severo Batista que falou aos alunos,
relembrando fatos e contando suas histórias.

Tânia Zagury em bate-papo informal com alunos do
Colégio Rio Branco

Parceria família/escola
Para o Colégio Rio Branco, é essencial a
interação entre a família e a escola, no
processo de formação integral do aluno.
Com esse propósito, foram realizados vários
eventos durante o ano, que possibilitaram a
discussão de temas relevantes para a família,
bem como a integração de pais e educadores.

Encontro Multigerações
Em clima de emoção e saudade, o Encontro
Multigerações reuniu cerca de 300 exalunos do Colégio Rio Branco, promovendo
a integração e confraternização de várias
gerações de riobranquinos. O encontro contou
com a presença de diversos professores,

Lídia Rosenberg Arantangy recebendo o carinho de pais e
alunos após sua palestra no Encontro Marcado
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Escola para
Crianças Surdas
Rio Branco

> Escola para Crianças Surdas Rio Branco

“O planeta Terra, nossa casa” foi o eixo principal
que norteou todas as atividades do ano, tema
escolhido para conscientizar os alunos sobre a
preservação da natureza e cuidados com o meio
ambiente, como uma responsabilidade de todos.

Programa Estimulação
do Desenvolvimento - Crianças

Programa Estimulação
do Desenvolvimento - Jovem
Para atender aos estudantes de uma faixa etária
maior que freqüentavam escolas regulares
com baixo desempenho e sem acesso a Libras,
foi desenvolvido, em 2005, o projeto-piloto
PED Jovem. Após um ano de atividades,
houve significativo avanço desses alunos no

O programa é o primeiro passo na educação
de crianças pequenas na Escola para Crianças
Surdas Rio Branco, atendendo à faixa etária de 0
a 3 anos. A escola viabiliza o contato continuado

conhecimento da língua de sinais e maior
compreensão e aceitação dos familiares da
condição de seus filhos. Esses jovens integraramse à comunidade surda e prepararam-se para
continuar os estudos em escolas especializadas.
Salas de Aula

Educação Infantil

para os pais. A produção coletiva foi exposta
na escola para que toda a comunidade

Nesse ciclo, passaram por escolarização 26

pudesse interagir com o material produzido.

alunos distribuídos em classes de Jardim I, Jardim

Sinal da Escola para Crianças Surdas Rio Branco - Libras

A comunicação da criança surda com o mundo
é a chave de seu desenvolvimento e inclusão
social. A aquisição das Libras – Língua Brasileira
de Sinais, logo nos primeiros anos de vida,
dão a essa criança condições não apenas de
freqüentar a escola, mas ser protagonista da
sua vida escolar, formar-se, prosseguir seus
estudos, conviver com a família e integrar-se
de maneira produtiva na comunidade. É esse
o trabalho realizado pela Escola para Crianças
Surdas Rio Branco que, na sua essência, traz
a oportunidade de mudar, de um panorama
de vida com poucas perspectivas para um
cenário com promessas de um futuro melhor.
A Escola para Crianças Surdas Rio
Branco, mantida pela Fundação de
Rotarianos de São Paulo, atua desde
1977 junto à população sem recursos.
Em 2005, ofereceu atendimento escolar
a 120 alunos surdos, em quatro ciclos:
Programa Estimulação do Desenvolvimento,
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e
Programa Continuidade de Escolaridade.
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II e Pré. Foi promovida a integração das famílias

Durante o ano, dois momentos foram

no ambiente escolar, para que aprendessem

marcantes: a participação no Corredor Literário

a interagir com o filho surdo, participando

da Paulista, onde os alunos de 3ª e 4ª séries

de diversas atividades no dia a dia na escola,

apresentaram poesias em Libras na entrada do

contando histórias em Libras, ensinando receitas

Clube Homs, criadas por eles especialmente

nas aulas de culinária, orientando quanto aos

para o evento; a participação no Concerto

cuidados com a horta ou confeccionando

de Natal do Colégio Rio Branco, juntamente

presentes para o Dia da Criança e Natal.

com alunos do CEPRO e do Colégio, quando
mostraram a arte e a cultura surdas, por

A convivência com a comunidade ouvinte foi

meio de declamação de poesias em Libras.

realizada na integração dos alunos em atividades
Atividade do programa de desenvolvimento

no Colégio Rio Branco, como comemoração de
Carnaval, Páscoa, Dia da Criança e outros. As

com um profissional da escola, adulto surdo,
usuário da Língua Brasileira de Sinais – Libras,
desenvolvendo a comunicação da criança, para
estudar futuramente, sem o obstáculo da língua,
acompanhando os padrões pedagógicos e
etários estabelecidos para os alunos ouvintes.
Os pais são envolvidos nessa etapa,
freqüentando aulas de Libras e reuniões
semanais de aconselhamento, para aprender
sobre formas de comunicação com os filhos
e estimular o seu desenvolvimento.
Em 1998 passou a ocupar um edifício com
instalações modernas para o atendimento de surdos,
exemplo de preocupação da FRSP com a minoria.

crianças surdas interagiram, naturalmente, com
os alunos ouvintes, ampliando a sociabilização e
conscientizando-se, mutuamente, de suas diferenças.

Ensino Fundamental I
Neste ciclo, foram atendidos 41 alunos em
classes de 1ª a 4ª série, em período integral.
Os projetos interclasses marcaram o ano.
Ao final de cada projeto, os trabalhos foram

Interação e sociabilização na Escola para Crianças Surdas
Rio Branco

apresentados para as outras turmas e alguns
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Grupos de projetos
Os estudantes elegeram amigos com os quais
gostariam de trabalhar, formando quatro grupos
de projetos, compostos por alunos de diferentes
séries e idades, que atuaram juntos por um
ano, realizando e apresentando pesquisas e
trabalhos. Semestralmente e com o apoio do
professor, levantaram temas de interesse para
serem pesquisados. Ao término de cada etapa,
apresentaram as descobertas realizadas e os
resultados para toda a comunidade escolar.

Cursos extracurriculares
Para valorizar as diferentes formas de acesso
ao conhecimento e estimular as artes e os
esportes, durante o ano, foram oferecidas aos

> Escola para Crianças Surdas Rio Branco

alunos do Ensino Fundamental I atividades
extracurriculares, como dança, artes plásticas,
teatro, esportes, informática, culinária,
cinema comentado, educação para a arte,
jogos inteligentes e Matemática recreativa.

Programa Continuidade
de Escolaridade
Esse programa beneficiou 42 alunos que
estudam em escolas regulares, acompanhados
por intérpretes de Libras, custeados pela
Fundação de Rotarianos de São Paulo. Pela
primeira vez, nove estudantes da Escola para
Crianças Surdas Rio Branco ingressaram no
Colégio Rio Branco, em duas turmas de 5ª
série. Assim como os alunos matriculados nas
outras escolas parceiras – Fundação BradescoJardim Conceição e Escola Estadual Pequeno
Cotolengo de Dom Orione, os estudantes
foram acompanhados por intérpretes de Libras.
As escolas parceiras receberam a assessoria
necessária à acolhida dos surdos pelos
professores e coordenadores. Para os alunos
ouvintes, pais e funcionários, foram realizados
oficinas práticas de Libras, visando a ensinar
os sinais básicos dessa língua, facilitando
sua comunicação com jovens surdos.

Eventos, visitas e festas
Visando à formação integral dos jovens e à
ampliação do seu acesso ao conhecimento,
foram promovidos vários programas de
integração, eventos e comemorações:

Comemoração do Dia do Surdo
Pelo sexto ano consecutivo, a Escola para
Crianças Surdas Rio Branco organizou o
Encontro Comemorativo do Dia do Surdo,
para divulgar a cultura dessa comunidade e
possibilitar a reunião de várias gerações de
surdos. Estiveram presentes alunos, familiares,
profissionais da área e integrantes de instituições
e associações representativas da comunidade
surda, que assistiram às apresentações de dança,
teatro e declamações de poesias em Libras.

Apresentação dos alunos no V Encontro do Dia do Surdo

Direitos dos surdos e cidadania

Formatura

A FRSP acolheu a II Conferência dos Direitos
e Cidadania dos Surdos da Estado de São
Paulo, realizada na sede das Faculdades,
com o apoio da Escola para Crianças
Surdas Rio Branco e contou com a presença
expressiva de instituições, profissionais,
alunos,familiares e comunidade surda. O
objetivo foi formular propostas na área de
educação, saúde, habitação e lazer,atinentes
e benéficas à comunidade surda.

Cinco alunos concluíram o Ensino Fundamental I
em 2005 e cursarão a 5ª série em 2006, em
classes de ouvintes no Colégio Rio Branco
e na Fundação Bradesco. A formatura teve
como paraninfo o dr. José Ricardo da Silveira,
2º secretário da Fundação de Rotarianos de
São Paulo. Foi um evento marcado por muita
emoção, com a apresentação do depoimento
dos familiares , em Língua Brasileira de Sinais
- Libras, que revelaram suas dificuldades e
alegrias na convivência com seus filhos surdos.

Interação com as famílias

Grupos de alunos da Escola para Crianças Surdas
Rio Branco
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A interação com os familiares é essencial para
a formação das crianças e jovens estudantes.
Conscientes da importância da proximidade
e comprometimento dos pais com a escola,
foram desenvolvidas atividades dirigidas,
como grupos de orientação, reuniões, aulas
de Libras e de Informática. Com o conteúdo
dos cursos de Informática , as mães de alunos
produziram um jornal, cujo nome, ATITUDE, foi
escolhido por meio de um concurso interno.

Formatura dos alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco
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Centro
Profissionalizante
Rio Branco

PCBT para alunos surdos
Em 2005, foi oferecido um PCBT para alunos
surdos, em Língua Brasileira de Sinais-Libras,
sem o uso da língua portuguesa oral. Para
sistematizar essa experiência, o material do PCBT
está sendo adaptado para os alunos surdos.

Programa de Capacitação
Específica para o Trabalho
O Centro Profissionalizante Rio Branco abre as
portas de um mundo novo aos jovens, dandolhes a oportunidade de aprender uma profissão,
conquistar um lugar no mercado de trabalho e
mudar a sua história de vida. O lema “Contribuir
para a formação da cidadania e capacitação
profissional dos jovens, proporcionando-lhes
empregabilidade” é a razão de ser do CEPRO
Rio Branco, que acredita que todo jovem é
talentoso e que esse talento aflora e se desenvolve
quando ele convive num ambiente favorável.
Em sintonia permanente com a missão a visão da
Fundação de Rotarianos de São Paulo, em 2005,
o CEPRO Rio Branco aprimorou seu processo
de formação de jovens empreendedores,
sempre tendo em vista proporcionar-lhes um
horizonte mais promissor.

Básico em telefonia

Informática

O Programa de Capacitação Específica para
o Trabalho-PCET é a segunda etapa, que
desenvolve, nos alunos, as competências
específicas exigidas pelo mercado, tanto
como empregados quanto como pequenos
empreendedores. Os alunos podem optar pelo
curso de Informática Básica e mais dois outros
específicos, dentre Artes Visuais e Serigrafia,
Atendimento e Técnicas de Venda, Básico em
Telefonia, Computação Gráfica, Instalações
Elétricas e Prediais, Hardware PC, Telemarketing.

Programas Especiais
Serigrafia

Além do PCBT e PCET, os Programas Especiais
- PE proporcionam atividades práticas:

Programa de Capacitação
Básica para o Trabalho - PCBT
O primeiro passo para ingresso no CEPRO Rio
Branco é o processo seletivo, para jovens entre
14 e 18 anos cursando, no mínimo, a 5ª série
do Ensino Fundamental I, com renda familiar
entre 2 e 10 salários mínimos. Eles fazem
uma prova classificatória e passam por uma
avaliação socioeconômica. Os selecionados
habilitam-se ao Programa de Capacitação Básica
para o Trabalho-PCBT, visando a desenvolver
um conjunto de competências básicas para o
mercado de trabalho e o comportamento
de cidadãos responsáveis.
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Programa Jovem Empreendedor – Projovem
Foi desenvolvido para despertar os espíritos
empreendedores, ensinando técnicas que vão
auxiliar os alunos a iniciar o seu próprio negócio.
A Cantina CEPRO Rio Branco é um exemplo
da prática desse curso, um empreendimento
financiado, gerenciado e executado pelos
próprios participantes do Projovem.
Programa Liderança de
Processos – Monitoria
Desenvolve as competências de liderança e a
administração de situações, tendo como base
os conceitos adquiridos no PCBT e no PCET. Na
Monitoria, última fase da permanência do aluno
no CEPRO Rio Branco, o aluno vivencia práticas
pedagógicas e administrativas em diversos
projetos, exercitando sua liderança e iniciativa.

Formação complementar
A complementação da formação
inclui as atividades:
Reuniões com as famílias
Foram realizadas, durante o ano, reuniões
com as famílias, integrando-as no processo
educacional, atingindo resultados significativos
para a vida pessoal e profissional do jovem.
Instalações Elétricas Prediais

Artes Visuais
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emprego e técnicas anti-stress. Foram realizadas
atividades de simulação de busca de trabalho
e criadas novas estratégias para planejar a
procura de emprego, dando mais segurança aos
jovens e trazendo maior retorno das empresas.

Programa de Inserção Laboral - PIL
Foi instituído para aprimorar o monitoramento
dos jovens que foram encaminhados às
empresas e estão trabalhando, procurando
verificar os pontos a melhorar ou modificar
nos cursos, para oferecer aos alunos melhor
adequação ao primeiro emprego.
A informatização do sistema facilitou
a seleção dos perfis adequados para as vagas e o
acompanhamento do desempenho no trabalho,
possibilitando reverter possíveis problemas e
fortalecendo o vínculo da instituição com as empresas.

Coral do Centro Profissionalizante Rio Branco

Profissionais e do IMT - Inserção no Mercado
de Trabalho, do Rotary Club-Distrito
4610, juntamente com coordenadores
dos Rotary Clubs da região de Cotia, para
planejamento de novas ações de inserção
de jovens e ampliação da rede de tutores.

Participação em eventos especiais
Pelo segundo ano consecutivo, os alunos do
Projovem, que gerenciam a Cantina CEPRO
Rio Branco, puderam mostrar e praticar suas
habilidades de caixa e de atendimento ao
público na festa junina do Colégio Rio Branco,
Unidade Granja Vianna, recebendo uma
recompensa financeira. Os alunos do programa
“entra 21” também participaram da festa,
divulgando o serviço de empregabilidade
de jovens do CEPRO Rio Branco. Pais de
alunos do Rio Branco, empresários da região,
tomaram contato com esse trabalho e
contrataram os jovens para suas empresas.

Desenvolvimento da equipe

Coral
O CEPRO Rio Branco incentiva a participação
dos seus alunos e ex-alunos no coral. O
trabalho desenvolvido no decorrer do
ano trouxe reconhecimento do público
interno e externo, trazendo convites de
apresentações para vários eventos.

Foram promovidas reuniões semanais de integração
da equipe de educadores para alinhamento
dos trabalhos e valorização da construção
coletiva dos projetos. Essa integração foi uma
oportunidade para melhorar a sinergia do grupo.

Interação com a Fundação
Teatro
O Grupo de Jovens Atores e Poetas do CEPRO
Rio Branco realizou diversas apresentações em
2005, tendo como foco a empregabilidade.
Norteado pela frase anual da instituição,
“pensar global para agir local”, o teatro
desenvolveu temas sobre compromisso,
respeito, solidariedade, empatia, trabalho
em equipe e socialização, entre outros.
Ofi cina de Empregabilidade
A Oficina de Empregabilidade, que existe para
preparar o jovem para o processo seletivo nas
empresas, abordou temas importantes como
postura, dicas para a primeira entrevista de
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Desenvolvido pela equipe do CEPRO Rio Branco,
foi oferecido um workshop de Informática
para os funcionários da manutenção e um
curso básico em Excel para funcionários das
Faculdades Integradas Rio Branco, por solicitação
da área de Recursos Humanos da Fundação.
Jovens contratados pelo Programa de Inserção
ao Mercado de Trabalho

Parceria com o IMT - Inserção
no Mercado de Trabalho
Grupo de jovens atores e poetas do CEPRO Rio Branco

Diversos encontros foram realizados com
a direção da Comissão Distrital de Serviços

O curso de Artes Visuais e Serigrafia expôs
a sua produção de quadros na festa de
confraternização de 2005 da Fundação,
realizada em dezembro, na Granja Vianna.
O objetivo foi promover a divulgação do
CEPRO Rio Branco e mostrar
o talento dos alunos.
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Programa “entra 21”
A parceria com a International Youth
Foundation-IYF para o desenvolvimento do
programa “entra 21”, de profissionalização e
capacitação de jovens ao mercado de trabalho,
foi prorrogada até 2006. Estabelecida em 2003,
com previsão de encerramento em agosto de
2005, teve continuidade devido aos resultados
atingidos e ao bom gerenciamento dos recursos
recebidos, o que beneficiará mais 60 jovens.
Em março e junho, houve a formatura da 3ª
e da 4ª turma do programa, com a presença,
como paraninfos, de representantes do seu
principal financiador, a Merrill Lynch.

Programa Investir Vale a Pena
Foi implantado o programa Investir Vale a Pena
(tradução e adaptação do IPO – Investing Pays
Off), desenvolvida pela Merrill Lynch, principal
financiadora do curso, adequado à realidade
brasileira pelo Instituto Treinar. O objetivo é
oferecer condições para que os jovens possam
traçar metas, poupar e desenvolver habilidades
para organizar sua vida financeira e investir
no futuro. Durante o ano, 131 jovens do
“entra 21” foram formados no programa.

> Centro Profissionalizante Rio Branco

Tremembé, Distrito 4430, para a implantação
de um núcleo na zona norte de São Paulo.
O Rotary Tremembé firmou parceria com a
subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, que cedeu
um espaço no Centro de Convivência Cora
Coralina para ser instalada a primeira sala de
aula do CEPRO Rio Branco – Tremembé.

Atividades diversas
Em 2005, o CEPRO Rio Branco participou em
eventos externos, como palestras realizadas
nas duas unidades do Colégio Rio Branco,
nas Faculdades Integradas Rio Branco, na
Escola para Crianças Surdas Rio Branco.
Recebeu visitas interessadas em conhecer
a sua proposta de trabalho, seus cursos e
estabelecimento de parcerias. Por sua vez, a
equipe do CEPRO Rio Branco realizou visitas
externas para divulgar o seu trabalho e
conhecer outros programas profissionalizantes,
visando a disseminar a instituição e prospectar
novas possibilidades de parcerias.

Avaliação externa
A avaliação externa dos cursos do CEPRO Rio Branco
foi realizada por uma consultoria especializada
no estudo dos problemas do jovem em relação
à inserção laboral, para verificar os resultados
dos programas e a eficácia de suas estratégias.
Os resultados mostraram que as metas foram
superadas e que os empresários reconheceram
a seriedade do CEPRO Rio Branco e
ficaram satisfeitos em ter contratado
profissionais preparados pela instituição.
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O acesso à Internet nas escolas públicas ainda é
muito restrito no Brasil. Com recursos limitados
e dependência de verbas governamentais, o
processo de inclusão digital da rede oficial de
ensino se desenvolve em ritmo lento. Mas a
alteração desse cenário tem um importante
aliado nas ações voluntárias de responsabilidade
social. O Mutirão Digital é um exemplo. Projeto
criado pela Fundação de Rotarianos de São
Paulo em 1998, visa a partilhar os recursos
pedagógicos e tecnológicos da informática
com as escolas públicas. Estendendo essa ação,
em 2005, o Mutirão Digital buscou parcerias
para promover capacitação em informática e
implantar, nas escolas, o projeto pedagógico
WebQuest – O Nosso Lixo de Cada Dia, que
é desenvolvido pelo Colégio Rio Branco.

Parceria com a Microsoft
A parceria firmada com a Microsoft prosseguiu,
promovendo a capacitação em informática
por meio do curso Aluno Monitor; da doação
de licenças do sistema operacional Windows
às escolas beneficiadas pelo Mutirão Digital
e de equipamentos de informática para
serem destinados às escolas atendidas. O
curso Aluno Monitor realizou, de janeiro a
setembro, a capacitação de 24 voluntários da
Fundação de Rotarianos de São Paulo para
prestar apoio às escolas e oferecer suporte
técnico aos seus laboratórios de informática.
A mesma parceria foi estabelecida com os
Rotary Clubs, envolvendo os Rotaracts Alto
de Pinheiros, Carapicuiba e Taboão da Serra,
com a participação de 16 rotaractianos no
curso da Microsoft, que vão atuar como
multiplicadores junto às escolas. A formatura
das turmas foi realizada no dia 20 de outubro,
na sede da Microsoft, em São Paulo.

WebQuest, projeto
para educação ambiental
O projeto foi desenvolvido em parceria com o
Colégio Rio Branco – Unidade Granja Vianna
e disponibilizado na Internet em agosto,
permitindo que todas as escolas atendidas
tenham acesso à proposta pedagógica a
partir de qualquer computador conectado,
mesmo fora da escola. A WebQuest é um
ambiente orientado para pesquisa, onde
os alunos acessam sites educacionais,
pré selecionados pelos professores.

Apoio às escolas-piloto
Durante o ano, o Mutirão Digital manteve o
suporte técnico-pedagógico nas escolas-piloto
Alfredo Paulino e Guilherme Kuhlmann, para
implementar a WebQuest para os alunos. A
mostra de resultados da aprendizagem com
esse suporte foi realizada na Feira Cultural de
final de ano nas escolas, com exposição dos
trabalhos desenvolvidos.

Equipe da Fundação de Rotarianos de São Paulo
em parceria com a Microsoft

Parcerias para a criação
de novos núcleos
No segundo semestre de 2005, foi oficializada
a parceria com o Rotary Club de São Paulo

Mutirão digital

Grupo de alunos do programa entra 21
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Presença
Internacional

50
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Presença
Internacional
Durante o ano, a Fundação de Rotarianos

Intercâmbio de Grupos de Estudos- IGE

de São Paulo recebeu visitas interessadas
na troca de experiências e no contato com

A Fundação recebeu integrantes de Grupos

os projetos e atividades desenvolvidas

de Estudos (IGE), programa desenvolvido pelo

pelas suas instituições. Destacamos:

Rotary International, pelo qual profissionais de
diversas áreas trocam experiências ligadas à sua

Presidente de RI, Glenn E. Estess

profissão e conhecem a cultura de outros países.
Visitaram a Fundação os seguintes grupos:

O presidente do Rotary Internacional no ano

Inglaterra, dias 6 e 9 de maio, Colômbia, dia

do centenário (2004-05), Glenn E. Estess,

1º de junho e Coréia do Sul, dia 3 de junho.

visitou a Fundação no dia 15 de março, onde
foi homenageado pelo presidente, Eduardo de
Barros Pimentel, com a entrega do título de
“Educador Emérito para a Paz”. Estess participou
no Brasil da Celebração Presidencial “Rotary e

Glenn E. Estess – presidente do Rotary International
recebe homenagem da intercambista do Timor Leste

Vice-presidente da IYF, Peter Shiras

Saúde Pública”, que aconteceu no Rio de Janeiro.
O vice-presidente de empregabilidade da
International Youth Foundation (IYF), Peter

Diretor de RI,Carlos Henrique Speroni

Shiras, foi recebido, em visita, no dia 25
de outubro. A IYF mantém parceria com a

Em sua passagem pelo Brasil, para participar
da celebração dos “50 anos vencendo a

Fundação de Rotarianos de São Paulo, no

Pólio”, o diretor do Rotary International,

programa “entra 21”, de capacitação de

Carlos Enrique Speroni, conheceu a Fundação

jovens para o mercado de trabalho, por meio

e suas instituições. Em sua permanência
em São Paulo, recebeu, juntamente com o
presidente Pimentel e governadores dos Rotary

da esquerda para a direita: Custódio Pereira,
Paulo Henrique Rinaldi, Carlos Enrique Speroni
e Eduardo de Barros Pimentel

Vice-presidente da IYF Peter Shiras com a equipe do
CEPRO Rio Branco

do Centro Profissionalizante Rio Branco.

Clubs, o Prêmio Hospital Best, concedido
pela Associação Brasileira de Marketing em

Hitoshi Sega, cônsul do Japão

Saúde, em homenagem às instituições que
desenvolvem trabalhos na área da saúde.

Com o objetivo de intensificar a interação
cultural e os contatos com instituições
brasileiras voltadas à educação, cultura e
artes, o cônsul geral do Japão em São Paulo,
Hitoshi Sega, veio conhecer a Fundação. Essa
iniciativa de aproximação visa fortalecer o
intercâmbio educacional, cultural e artístico e a
concessão de bolsas de estudos disponibilizadas
diretor do R.I., Carlos Enrique Speroni e o presidente da
FRSP, Eduardo de Barros Pimentel (ao centro), recebem a
homenagem pelo programa Pólio Plus
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pelo Japão a estudantes brasileiros.

Cônsul do Japão Hitoshi Sega com o presidente da
Fundação Eduardo de Barros Pimentel
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Nossas Metas
Visita à Universidade Gallaudet
A coordenadora da Escola para Crianças Surdas
Rio Branco, Sabine Vergamini, viajou em abril,
para a Universidade Gallaudet, em Washington
(DC), nos Estados Unidos, única no mundo
totalmente voltada à comunidade surda. A
viagem teve como objetivo conhecer o trabalho
desenvolvido pela instituição americana e trazer
informações que possam agregar valor ao
desempenho da Escola para Crianças Surdas
Rio Branco. Durante a visita, Sabine encontrouse com diferentes profissionais, assistiu aulas
e participou de workshops. Em novembro, o
superintendente da Fundação de Rotarianos
de São Paulo, Marco Rossi, também visitou a
Universidade Gallaudet. “A Universidade atende
a, aproximadamente, 2.200 alunos e todas as
aulas são ministradas na língua de sinais ASL–
American Sign Language”, esclareceu Rossi.
“Os professores contratados precisam ter
fluência nessa língua. Nos cursos de graduação,
95% dos estudantes são surdos e 5% são
ouvintes. No programa de pós-graduação, 50%
são surdos e 50% ouvintes, fluentes na ASL,
e trabalham na área de educação de surdos”,
finalizou.

Encontro internacional sobre
o programa “entra 21”
A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi
representada pelo seu superintendente, Marco
Antonio Rossi, no evento “Employing Youth
in the 21 St Century-Lessons from entra
21”, realizado no dia 15 de novembro, em
Washington (DC), Estados Unidos. A presença
do superintendente ensejou a oportunidade
para a troca de informações sobre os modelos
aplicados no programa “entra 21” e as melhores
práticas em nível mundial, além da possibilidade
de parcerias estratégicas da Fundação com
os diversos participantes do evento. O
programa é desenvolvido no Brasil pelo Centro
Profissionalizante Rio Branco, reconhecido
como referência internacional pela International
Youth Foudation, uma das maiores organizações
mundiais voltadas para a capacitação de jovens
em todo o mundo. O Centro Profissionalizante
Rio Branco é uma das instituições mantidas pela
FRSP, para a capacitação de jovens para inserção
no
mercado de trabalho.

Implementar ações formuladas no

Buscar expansão do Centro Profissionalizante

Planejamento Estratégico para os próximos
10 anos, com foco no desenvolvimento das
pessoas, no aprimoramento das políticas de
RelaçõesHumanas, no aprimoramento dos
métodos de ensino e novos investimentos.

Rio Branco, por meio de parcerias e
implantação de novos programas
de aprendizagem.

Buscar a revisão, integração, padronização
dos processos e procedimentos, tornandoos mais ágeis, assegurando o controle
interno e transparência nas relações
com fornecedores e clientes.

Aprimorar a linha metodológica no processo
de modernização continuada no ensino do
Colégio Rio Branco.

R

eestruturar o sistema de ingresso de
alunos da Escola para crianças Surdas
Rio Branco, considerando a faixa
etária e o nível sócio econômico,
além de criar um modelo de transição para
adequação idade / série das crianças surdas.

Incorporar

novas tecnologias para
ampliar a oferta de ensino em
novas áreas do saber e maior
extensão territorial

C

ontinuidade do processo de desenvolvimento
das Faculdades Integradas Rio Branco,
com base na qualidade.

Universidade Gallaudet
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Banco Interamericano de Desenvolvimento - Encontro
Internacional “entra 21”
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Homenagens
Especiais

Homenagem
Póstuma

A grandiosidade da obra da Fundação de
Rotarianos de São Paulo só foi possível graças
ao esforço e determinação de seus fundadores,
presidentes de Diretoria e presidentes eméritos.
Seus nomes estão gravados, para
sempre, na memória de todos os
que se beneficiam e daqueles que
contribuem, direta ou indiretamente,
para a continuidade desse trabalho.

Saudades
Hugo Maia de Arruda Pereira
Membro atuante do Conselho Superior da FRSP
Sócio do Rotary Club São Paulo
Com pesar, registramos a perda
do valioso colaborador:

Fundadores

Presidentes de Diretoria

Abílio Brenha de Fontoura
Adriano Seabra Fonseca
Álvaro Machado
Antônio Augusto Macedo
Antônio Bardella
Antônio de Souza Noschese
Domingos Mormanno
Eurico Branco Ribeiro
Francisco Klinger
Francisco Silva Villela
José Ermírio de Moraes
Kristian Orbeg
Luiz Ferreira Pires
Luiz L. Reid
Marcos Gasparian
Niso Vianna
Oscar Müller Caravellas
Paulo Reis de Magalhães
Pedro Monteiro P. de Queiroz
Rodolfo Ortenblad

1946 a 1950
Álvaro Machado
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1951 a 1954
José Ermírio de Moraes
1955 a 1967
Marcos Gasparian
1967 a 1997
José Ermírio de Moraes Filho

Presidentes Eméritos
José Ermírio de Moraes
Marcos Gasparian
Álvaro Machado
Pedro Monteiro Pereira de Queiroz
Affonso Vidal
Mário Frugiuele
Ignácio Abdulkader
José Carlos Bosísio
Décio Fernandes de Vasconcellos
Oscar Pereira Machado
Geraldo Rolim Fleury
Francisco Garcia Bastos
Niso Vianna
Norton A. Severo Batista
Lourenço Fló Junior
José Ermírio de Moraes Filho
Carlos Alberto Hernández

Hugo Maia de Arruda Pereira,
falecido em São Paulo, no dia 7 de
setembro de 2005, aos 67 anos.
Líder empresarial, formado em Economia, foi
membro atuante do Conselho Superior da
Fundação de Rotarianos de São Paulo e sócio
do Rotary Club São Paulo, do qual participou
ativamente, desde 1962. Ingressou no Rotary
seguindo os passos de seu pai e de seu tio,
Armando de Arruda Pereira, cuja memória está
preservada no museu que leva o seu nome,
na Fundação de Rotarianos de São Paulo.
Ocupou vários cargos no Conselho Diretor
do RCSP: Protocolo (70/71), 1º secretário
(71/72), 2º vice-presidente (73/74) e presidente
(76/77). Foi governador do Distrito 461 em
1989/90, ano que precedeu a divisão distrital.
Seu exemplo de bondade, dignidade e
trabalho deixa saudade entre seus familiares
e inúmeros companheiros e amigos.
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Nossos
Endereços
Fundação de Rotarianos de São Paulo
www.frsp.org
Av. Higienópolis, 996 São Paulo–SP
01238-910 tel: (11) 3829-2900
Presidente
Dr. Eduardo de Barros Pimentel
diretoria@frsp.org
Fone: (11) 3829-2900 ramais 2872/2873
Superintendência
Marco Antonio de Bonna Rossi
superintendencia@frsp.org
Fone: (11) 3879-3100 ramal 3171
Marketing
Célia Dugaich
mkt@frsp.org
Fone: (11) 3879-3100 ramal 3154
Relações Internacionais
Gunter W. Pollack
ri@frsp.org
Fone: (11) 3829-2900 ramal 2878
Entidades Mantidas
Faculdades Integradas Rio Branco
Colégio Rio Branco
Escola para Crianças Surdas Rio Branco
Centro Profissionalizante Rio Branco
Faculdades Integradas Rio Branco
www.riobrancofac.edu.br
Fone: (11) 3879-3100
Diretor Geral
Dr. Custódio Pereira
diretoriageral@riobrancofac.edu.br
Diretoria: ramal 3128
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Colégio Rio Branco
www.crb.edu.br
Unidade Higienópolis
Fone: (11) 3829-2900 ou 0800-559611
Prof. Daniel Ferreira Julio
demhig@crb.g12.br
Diretoria: ramal 2351
Unidade Granja Vianna
Fone: (11) 4613-8500 / 0800-559611
Profª Esther de Almeida Mendes de Carvalho
demgv@crb.g12.br
Diretoria: ramal 2310
Centro Profi ssionalizante
Rio Branco
www.cepro.org.br
Fone: (11) 4613-8500
Coordenação
Susana A. A. H. Penteado
cepro@cepro.org.br
Secretaria: ramal 2280
Escola para Crianças Surdas
Rio Branco
www.eecs.org.br
Fone: (11) 4613-8500
Coordenação
Sabine Antonialli A. Vergamini
eecs@eecs.org.br
Secretaria: ramal 2292

