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

Visão
“Ser referência nacional e internacional 
na área de educação.”

Valores
Ética
Observar os mais elevados princípios e padrões éticos, 

dando exemplo de solidez moral, honestidade e integridade.

Responsabilidade Social
Exercer a cidadania contribuindo, por meio da Educação, para o  

desenvolvimento da Sociedade e respeito ao meio ambiente.

Ser Humano
Propiciar um tratamento justo a todos, valorizando o trabalho em equipe, 

estimulando um ambiente de aprendizagem, desenvolvimento, respeito, 

colaboração e autoestima.

Gestão
Valorizar e seguir os princípios da Transparência,  Equidade, 

Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.

Qualidade
Estimular a inovação e a criatividade de forma planejada e integrada, com 

foco nos resultados, propiciando a perenidade da organização.
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Romeu Giora Júnior
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Eduardo Barros Pimentel
Presidente

Jonny Ralph Nelken
2º Secretário
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Carlos Jerônimo da Silva Gueiros
Presidente



Mensagem do  
presidente
Ao falar sobre o que o ano de 2008 representou para a Fun-

dação de Rotarianos de São Paulo, quero, em primeiro lugar, 

agradecer o empenho e a dedicação de diretores, conselheiros, 

gestores, educadores e colaboradores. São eles os grandes e in-

dispensáveis parceiros na construção de uma obra que vem se 

firmando como referência em educação, há mais de 60 anos. 

Perpassando o olhar pelas inúmeras atividades das instituições mantidas pela Fundação, vejo um 

fio que conduz ao comprometimento com a qualidade, com a internacionalidade e com o futuro. 

Vivemos em um mundo de rápidas transformações, sobretudo no plano tecnológico, impelindo-

nos a inovar constantemente e a realizar com qualidade cada vez mais apurada. Nossa missão 

tem sido oferecer as condições ideais de desenvolvimento educacional de crianças e jovens e de 

garantir aos nossos educadores orientação firme para ajudar na realização dessa obra.

Ressalto a importância das visitas que fizemos e das que recebemos; as viagens a países de notórios 

méritos no campo da educação e as parcerias com entidades do mundo acadêmico e empresarial.

Da mesma forma, nossa atuação na presidência da Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países 

de Língua Oficial Portuguesa vem se revelando uma oportunidade especial para que a Fundação 

atue, em âmbito internacional, na defesa e valorização da língua portuguesa, comum a 260 mi-

lhões de habitantes de oito países em quatro continentes. A aproximação que proporcionamos 

cria um ambiente de solidariedade e conhecimento recíproco entre nossos povos, que fortalece a 

imagem e a importância da CPLP-Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. 

Projeto vislumbrado no primeiro estatuto da Fundação, as Faculdades Integradas Rio Branco prepa-

ram-se para comemorar, em 2009, seus 10 anos de atividades, atendendo à demanda por um ensino 

alinhado à modernidade. Diretores e professores se destacaram ao pensar as questões educacionais 

no Brasil e participar de eventos nacionais e internacionais voltados à discussão de práticas em suas 

áreas. Da mesma forma, os alunos das Faculdades obtiveram reconhecimento público de suas habili-

dades e competências em eventos que identificaram e premiam talentos. Professores e especialistas 

convidados estimularam a reflexão sobre questões da atualidade, contribuindo para que os alunos 

pensassem sua carreira e sua vida profissional futura à luz da realidade do País e do mundo.

06

re
la

tó
rio

 a
nu

al
 2

00
8



O Colégio Rio Branco passou a integrar, em 2008, o Programa de Escolas Associadas (PEA), da 

Unesco, o que o credencia a partilhar práticas educacionais com instituições de todo o mundo, 

por meio de projetos inovadores na área da ciência e da cultura, voltados à promoção da paz. A 

busca permanente pela qualidade, no ensino e na aprendizagem, determinou ações da equipe 

profissional de educadores, na forma de visitas a instituições internacionais, encontros vincula-

dos às demais entidades mantidas pela Fundação, e realização de cursos de aperfeiçoamento. Os 

alunos do colégio protagonizaram atividades de caráter nacional e internacional, em várias áreas, 

demonstrando preparo físico, emocional e intelectual, como, também, comprometimento com 

questões importantes da atualidade, que afetam a humanidade.

A Escola para Crianças Surdas Rio Branco promoveu, em 2008, o “Congresso Internacional de Edu-

cação para Surdos – Bilinguismo: Práticas e Perspectivas”, repercutindo suas práticas para além 

do Brasil e reafirmando sua missão de estimular a inclusão e a convivência com a diversidade. 

Em diversas oportunidades, os alunos dessa escola participaram de atividades em interação com 

crianças e jovens surdos e ouvintes, preservando sua singularidade e, ao mesmo tempo, alargando 

a compreensão das relações humanas. Com o objetivo de divulgar a língua brasileira de sinais 

junto à comunidade riobranquina, a escola promoveu, em 2008, cursos básicos dirigidos a alunos 

do Colégio Rio Branco e oficinas voltadas para os professores, com o objetivo de atender, cada vez 

mais, os alunos surdos que passam, a partir da 5ª série, a frequentar classes regulares do colégio.

O Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) indicou caminhos para jovens em busca do primeiro 

emprego e atendeu empresas na sua necessidade de fazer cumprir a Lei do Aprendiz. Estimulou o 

aprendizado, num sentido amplo, levando à compreensão de que a competência é fruto de um con-

junto de atitudes e posturas que o profissional deve manter ao longo da vida. Alargando sua missão, 

o Cepro estabeleceu parcerias com instituições sindicais de diversos setores, o que representa opor-

tunidades para seus alunos e a extensão de seu projeto para surdos e pessoas com deficiência física. 

Paralelamente às atividades de estudo, os alunos do Cepro tiveram expressiva atuação no campo da 

arte, por meio do Coral e do Grupo de Jovens Poetas, que levaram alegria a diversos públicos.

Olhando mais longe, vislumbro, para o futuro, desafios cada vez maiores, mas identifico, também, 

para enfrentá-los, disposição e competência crescentes em todos os que atuam na construção 

da nossa obra, inclusive nossos alunos, ex-alunos e suas famílias. Inspirados pela visão dos que 

sonharam a Fundação e pela firmeza e competência dos que a dirigiram antes de nós, reafirmamos 

a crença nos valores da ética, do trabalho e da busca constante da excelência nas nossas ações 

para a formação de cidadãos responsáveis perante si e a sociedade. 

Eduardo de Barros Pimentel 
Presidente
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo nasceu do 

sonho de servir à sociedade por meio da Educação. 

Abraçou a causa de formar crianças, jovens e adultos 

para que se realizem, plenamente, como indivíduos e 

atuem com responsabilidade no meio social.

A obra educacional da Fundação de Rotarianos é 

representada pelo Colégio Rio Branco, Faculdades 

Integradas Rio Branco, Escola para Crianças Surdas 

Rio Branco e Centro Profissionalizante Rio Branco. 

Sua atuação se renova a cada ano, alinhada às mais 

modernas tendências no ensino, com o objetivo de 

promover o conhecimento, o cultivo de valores éticos, 

o respeito às diferenças, projetando, assim, um futuro 

melhor para as novas gerações.
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Projeto Político Pedagógico
O Projeto Político Pedagógico da Fundação de Rotarianos de São Paulo 

é baseado na concepção humanista de educação, significando que todo 

pensamento e ação humanos devem estar voltados para o desenvolvimen-

to, bem-estar e dignidade da humanidade, independentemente de ideais e 

valores religiosos, ideológicos ou nacionais.

Alguns valores colocam-se como reflexo dessa concepção e fundamentam a 

prática educacional em todas as entidades mantidas. A questão da ética se 

manifesta nas relações diárias; a solidariedade pressupõe formação pessoal e 

social caminhando juntas; a questão da competência remete para o conceito 

de aprendizado ao longo de toda a vida e em qualquer lugar, com foco no 

aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Homenagens
Homenagem a Lourenço Fló Júnior
A figura de Lourenço Fló Júnior foi, vivamente, lembrada por ocasião de reunião-almoço do RCSP – Leste, 

presidida por Edson Filgueiras, e na inauguração do Centro de Desenvolvimento Aquático, da Unidade Granja 

Vianna do Colégio Rio Branco, que leva seu nome. Diante de filhas, netos, bisnetos e rotarianos companheiros 

de Lourenço Fló Júnior, a viúva Catherine Delamana Fló descerrou placa comemorativa do evento.

Gaúcho de Porto Alegre, Lourenço Fló Júnior foi fundador do Rotary Clube São Paulo – Leste e governador do 

Distrito 4430. Na Fundação de Rotarianos de São Paulo, atuou, por várias décadas, como vice-presidente da 

Diretoria, membro do Conselho Superior e presidente emérito.

Eduardo de Barros Pimentel e Catharina Fló
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Festa de Confraternização
Ao final de um ano de trabalho e de realizações, um momento de 

descontração e de congraçamento de todos os que tornam possível, com o 

seu trabalho dedicado, a efetivação dos projetos educacionais da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo.

A festa de confraternização dos colaboradores de todas as entidades que 

compõem a Fundação, realizada na unidade Granja Vianna, foi marcada 

por muita alegria e por uma especial homenagem aos que completaram 

25 anos de trabalho comprometido com os valores da qualidade e da 

ética: a inspetora de alunos Maria de Lourdes Santos, os professores 

Rubens da Silva Filho, Iragy da Rocha Machado e o oficial de manutenção 

João Vaz de Oliveira Filho.

Festa das 
Crianças

No Acampamento Aldeia, em São Roque, 

os filhos dos colaboradores da Fundação e 

de suas instituições tiveram, também, mo-

mentos de alegria, participando, com seus 

pais, de inúmeras brincadeiras que anima-

ram a festa especial de confraternização 

das crianças.

Da esquerda à direita; Marco Rossi, Ivo Nascimento, Jonny Ralph Nelken, o homenageado Rubens da Silva Filho, José 
Ricardo da Silveira, Nahid Chicani e Eduardo de Barros Pimentel. Acima, Maria de Lourdes Santos é homenageada por Esther 
Carvalho, João Vaz de Oliveira Filho é homenageado por Ivo Nascimento e Iragy da Rocha Machado por Nahid Chicani.

Almoço: um momento de encontro

Muita aventura e surpresa com a chegada do Papai Noel
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Posse de Conselheiros
Respectivamente em julho e agosto, foram eleitos os novos membros do Conselho de Presidentes e do 

Conselho Comunitário da Fundação de Rotarianos de São Paulo para a gestão 2008-2009, com a missão de 

colaborar para que os propósitos da Fundação de Rotarianos de São Paulo se cumpram na sua plenitude. 

Conselho de Presidentes
A mesa do Conselho de Presidentes, tradi-

cionalmente composta por presidentes dos 

Rotary Clubs da capital de São Paulo, ficou 

assim constituída: Presidente: Edson Macha-

do Filgueiras – RCSP – Leste, Distrito 4430, 

Vice-Presidente: Guilherme Teodoro Mendes 

– RCSP-Ipiranga, Distrito 4420, Secretário: 

Guido Spadari Casanova – RCSP – Avenida 

Paulista, Distrito 4610. 

Conselho Comunitário
O Conselho Comunitário, que tem por objetivo 

estreitar o relacionamento com os Rotary Clubs 

dos municípios de Cotia, Osasco, Embu, Itapevi, 

Carapicuíba e Vargem Grande Paulista, interessados em desenvolver trabalhos conjuntos com a FRSP, ficou assim 

constituído: Presidente: Eduardo de Barros Pimentel, Vice-Presidente: José Antonio Figueiredo Antiório - Rotary 

Club de Osasco, Secretário: José Américo Fischmann - Rotary Club de Cotia.

Premiações
Prêmio Professor 
Américo Matheus 
Florentino 
A Fundação de Rotarianos de São Paulo 

foi homenageada com o Prêmio Professor 

Américo Matheus Florentino pela Fundação 

Nacional de Apoio Gerencial - Funager, 

Associação Comercial do Rio de Janeiro 

e revista Brasil Rotário. Representando a 

Fundação, Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, 

presidente do Conselho Superior, recebeu o 

prêmio, entregue, anualmente, a empresas 

públicas e privadas que se destacam por 

suas ações no campo social.
O presidente do Conselho de Administração da Brasil Rotário, 
Carlos Henrique de Carvalho Fróes, entrega o prêmio ao presidente 
do Conselho Superior da FRSP, Carlos Jerônimo da Silva Gueiros.

A partir da esquerda: Guilherme Teodoro Mendes, Eduardo de Barros Pimentel, 
Edson Machado Filgueiras e Guido Spadari Casanova.
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Fundação de Rotarianos de 
São Paulo entre as melhores 
empresas para estagiar
A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi classificada 

como uma das 50 melhores empresas para estagiar. 

O prêmio, instituído pelo CIEE – Centro Integração 

Empresa - Escola, em parceria com o Ibope Inteligência 

e a Associação Brasileira de Recursos Humanos – SP, 

considera fatores, como aplicabilidade dos conceitos 

relativos ao curso do aluno, a própria avaliação dos 

estagiários em processo, assim como as condições 

gerais de instalação e de funcionamento da empresa, 

para efeito de indicação dos candidatos ao prêmio. 

Doações
A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu, 

em 2008, várias doações que vieram enriquecer seu 

acervo e testemunham a vida e o trabalho de pessoas 

que tiveram atuação marcante na sociedade.

Tela do Barão do Rio Branco
O empresário de Turismo, Adel Auada, doou à Fun-

dação um quadro do artista plástico Mário R. Ferraz, 

que retrata o Barão do Rio Branco, figura de desta-

que na vida política do País.

Busto, em bronze, de Paul Harris 
O Museu Armando de Arruda Pereira recebeu das mãos de Luigi 

Leoni, presidente do Rotary Club São Paulo – Oeste, o busto, em 

bronze, de Paul Percy Harris, fundador do Rotary Internacional, uma 

criação de José de Melo Pimenta, sociofundador do Rotary Club 

São Paulo – Oeste.

Acervo de Lourenço Fló Júnior
A viúva de Lourenço Fló, Catherine Delamana Fló, doou à 

Fundação fotos, documentos, medalhas, placas e troféus 

retratando parte da vida e do trabalho do ilustre rotariano, 

presidente emérito da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

A partir da esquerda: Carlos Eduardo Melloni, 
Márcia Cristina F. Folla e José Horácio A. de Mattos.

Busto de Paul Percy Harris

Adel Auad e Eduardo de Barros Pimentel

Parte do acervo de Lourenço Fló Júnior doado a FRSP
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Atividades de Planejamento
Planejamento Estratégico
Em novembro, diretores e gestores da Fundação de Rotarianos de São Paulo e de todas as entidades 

mantidas pela Fundação reuniram-se para planejar as atividades do próximo ano letivo. O encontro, 

que propõe discussão, em nível estratégico, dos projetos a ser desenvolvidos, foi uma oportunidade de 

avaliação do que foi realizado no ano e de reflexão sobre as metas visadas pela Fundação em 2009.

V Encontro Missão 
e Visão 
Conselheiros, diretores e gestores da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo reuniram-se no V 

Encontro Missão e Visão, que tem por objetivo 

divulgar as principais realizações das instituições 

mantidas pela Fundação, uma oportunidade 

para avaliar, em conjunto, fatos e eventos que 

dão vida aos projetos educacionais ditados pela 

sua missão. 

Convênio com a Universidade 
de Buenos Aires

Em setembro, foi firmado um acordo entre a Universidade Nacional do Centro da Provín-

cia de Buenos Aires, a Fundação de Rotarianos de São Paulo e as Faculdades Integradas 

Rio Branco, objetivando a cooperação entre as instituições dos dois países, na forma de 

projetos acadêmicos comuns voltados à ciência e à cultura. 

Conselheiros, diretores e gestores da FRSP

O reitor da Universidade 
Nacional do Centro da 
Província de Buenos Aires, 
Marcelo Spina, conhece as FRB

O reitor da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires, Marcelo Spina, 
e o presidente da FRSP, Eduardo de Barros Pimentel
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Visitas e 
encontros

Fundação recebe   
Embaixador de Portugal
A Fundação de Rotarianos de São Paulo 

recebeu, nas Faculdades Integradas 

Rio Branco, o embaixador de Portugal 

no Brasil, Francisco Seixas da Costa, 

para falar sobre a integração na União 

Européia. O evento, que se insere no 

conjunto de atividades desenvolvidas 

pela CIP_PLOP (Comissão Interpaíses – Países de Língua Oficial Portuguesa), representou uma oportunidade 

de reflexão sobre as especificidades desse sistema geopolítico para os alunos dos cursos de Relações 

Internacionais e Direito. 

Fundação recebe cardeal
Em visita à Fundação de Rotarianos de São Paulo, a convite de José Ricardo da Silveira, diretor da Fundação, 

o cardeal Renato Raffaele Martino, presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz e do Pontifício Conselho 

para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, ministrou palestra nas Faculdades Integradas Rio Branco. 

Falando sobre a relação entre paz e fatores que representam o respeito aos indivíduos, destacou o 

posicionamento da igreja católica diante dos conflitos da atualidade. 

Eduardo de Barros Pimentel, Cardeal Renato Raffaele Martino e Pe. Vando Valentini.

A partir da esquerda: Francisco Seixas da Costa; Custódio Pereira; 
Gunter Pollack e Eduardo de Barros Pimentel.
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FRSP é homenageada no 4º Encontro Paulista de Fundações
A Unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco sediou o 4º Encontro Paulista de Fundações, promovido pela 

Associação Paulista de Fundações – APF. Tendo como tema “Transparência e Sucesso das Fundações – As 

Fundações em São Paulo, no Brasil e no Mundo”, o encontro destacou a necessidade de se reafirmar o papel 

dessas entidades que atuam na promoção do bem comum. 

Durante o evento, Eduardo de Barros Pimentel, presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, recebeu 

o título de Membro Honorário da APF. A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu o título de Membro 

Benemérito pelas mãos de Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, presidente do Conselho Superior da Fundação, 

que a representou. 

Participação no Encontro 
Nacional da Amizade
O XXII Encontro Na-

cional da Amizade, 

organizado pela Coor-

denadoria Nacional das 

Entidades de Senhoras 

de Rotarianos, foi re-

alizado em Blumenau, 

compartilhando experiências das coordenadorias dis-

tritais nas comunidades carentes de suas regiões.

O casal Ivo Nascimento e Zilpha representou o pre-

sidente da Fundação Eduardo de Barros Pimentel e 

sua esposa Maria Thereza na premiação dos melhores 

trabalhos na área de alfabetização. O 1º lugar coube à 

Associação de Senhoras de Rotarianos de Bela Vista do Paraíso-PR, Distrito 4710, com o projeto “Viajando 

com as palavras”; o 2º lugar ficou com a Associação de Senhoras de Rotarianos de Xanxerê –SC, Distrito 

4740, que desenvolveu o projeto “Um dos caminhos da inclusão”.

Da esquerda para a direita: Cicely Moitinho Amaral, Eduardo Marcondes Filinto da Silva, José Renato Nalini, 
Dora Silvia Cunha Bueno, Eduardo de Barros Pimentel e Carlos Jerônimo da Silva Gueiros.

Ivo Nascimento, representando a FRSP, premiou os melhores 
trabalhos na área de alfabetização
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Apoio à Escola Municipal de 
Educação Infantil Bernardino 
Pimentel Mendes

A Fundação de Rotarianos de 

São Paulo se fez presente na 

inauguração da Escola Mu-

nicipal de Educação Infantil 

Bernardino Pimentel Mendes, 

em agosto.

A escola, que leva o nome do engenheiro rotariano fortemente 

ligado às causas da educação, sobretudo na zona norte de São 

Paulo, contará com amplo apoio pedagógico da Fundação.

Fundação participa de exposição 
no Conjunto Nacional

A exposição ‘Rotary Compartilha’, realizada em maio, no Conjunto Na-

cional, em São Paulo, contou a história do Rotary na cidade de São Paulo 

e as principais obras sociais desenvolvidas pelos clubes da capital. 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo marcou sua presença com a ex-

posição “Mãos Fazendo História”, que registrou os 30 anos da Escola para 

Crianças Surdas Rio Branco, além de apresentar ao público todas as insti-

tuições Rio Branco e seus 62 anos de dedicação à educação no Brasil.

FRSP concede bolsas de estudos
O Concurso de Redação, iniciativa do Rotary 

Club São Paulo – Leste, voltado à participa-

ção de escolas públicas da região, teve como 

tema, em 2008, “Que coisa é a Educação”. 

Seis estudantes de escolas de Ensino Médio, pré-

selecionados, concorreram a bolsas de estudo 

para os cursos de Administração e Pedagogia das  

Faculdades Integradas Rio Branco, oferecidas pela 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, como um 

incentivo à educação e um estímulo à cultura.

Inauguração da Escola Municipal de Educação 
Infantil Bernardino Pimentel Mendes 

Estande da FRSP no Conjunto Nacional 

Estudantes exibem certificado de premiação

Fachada da EMEI
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Museu Armando de Arruda Pereira
O Museu Armando de Ar-

ruda Pereira, com sede no 

5º andar do Edifício Rota-

ry – Higienópolis, tem por 

missão resgatar, preservar 

e divulgar a história do Ro-

tary no Brasil e no mundo, 

a trajetória de pessoas de 

destaque na vida da insti-

tuição e as realizações da 

Fundação de Rotarianos 

de São Paulo, sua histó-

ria, suas entidades e seus 

principais protagonistas.

As origens do museu re-

montam à década de 

1930, quando Armando 

de Arruda Pereira iniciou 

uma pequena coleção em 

sua própria residência, batizada, carinhosamente, de “a nossa casa”. Na década de 1960, o acervo foi doado 

por sua família ao Rotary Club de São Paulo, passando a se chamar Museu Armando de Arruda Pereira, e 

integrado, posteriormente, à Fundação de Rotarianos de São Paulo. 

Constam, hoje, de seu acervo, aproximadamente, 10.000 itens entre objetos, documentos em papel, filmes 

e fotografias, que contam, também, a história do Colégio Rio Branco desde seu início, em 1926, e a das 

demais entidades mantidas pela Fundação, que foram surgindo posteriormente. 

A exposição de longa duração homenageia Armando de Arruda Pereira, primeiro brasileiro a presidir o 

Rotary International, na década de 1940. Em 2008, o museu realizou três exposições de curta duração. O 

primeiro homenageado foi Lourenço Fló Jr., rotariano por mais de 50 anos, sociofundador do Rotary Club 

São Paulo – Leste, presidente do clube, governador do Distrito 4430, membro do Conselho Superior e Pre-

sidente Emérito da Fundação de Rotarianos de São Paulo. A exposição, que falou de José Melo Pimenta, 

retratou sua rica trajetória de industrial, escritor, historiador, jornalista, poeta e escultor, sociofundador e 

presidente do Rotary Club de São Paulo – Oeste, fundador do Rotary Club São Paulo – Perdizes. A terceira 

exposição, “Mãos fazendo história”, comemorou o 30º aniversário da Escola para Crianças Surdas Rio 

Branco apresentando os frutos de um trabalho que expressa a crença na capacidade de participação social 

e profissional do surdo.

O museu mantém o projeto “Memória Viva”, resultado de uma parceria com as Faculdades Integradas Rio 

Branco, que fornecem a infraestrutura de estúdio e o trabalho de profissionais para a gravação de depoi-

mentos de pessoas que se destacam em suas áreas de atuação e que, em algum momento de suas vidas, 

estiveram ligadas às instituições mantidas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Entrada do Museu Armando de Arruda Pereira
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A Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua 

Oficial Portuguesa (CIP_PLOP) do Rotary do Brasil tem, por 

missão, estimular rotarianos brasileiros a desenvolver rela-

ções internacionais, graças à facilidade da língua, junto a 

Portugal e, prioritariamente, aos países africanos de língua 

portuguesa e Timor Leste. 

A Comissão Interpaíses busca os mesmos ideais do Rotary International no 

combate ao analfabetismo, à fome, às doenças e à falta de consciência 

no gerenciamento dos recursos hídricos. É presidida por Eduardo de Barros 

Pimentel, presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, que a apoia 

e sedia. Por meio do Departamento de Relações Internacionais da Fundação, 

a Comissão fomenta a interação e o relacionamento entre os rotarianos de 

países de língua portuguesa, com o objetivo de servir à comunidade, contri-

buindo para melhorar suas condições de vida. 

Visita da Associação 
Universitária Internacional

Em meados do ano, a Fun-

dação recebeu a visita da 

Diretoria da Associação Uni-

versitária Internacional (AUI), 

entidade formada por 900 

ex-líderes universitários, hoje 

bem-sucedidos empresários 

e intelectuais. A ocasião pro-

porcionou a continuidade de 

um relacionamento iniciado 

em 2003, ficando, expressas, 

ao final do encontro, a inten-

ção de intensificar ações no 

mútuo propósito de motivar a 

formação de lideranças jovens 

socialmente responsáveis.

O presidente Eduardo de Bar-

ros Pimentel cumprimentou o 

presidente da AUI, Altamiro 

Boscoli – que estava acompanhado por Mariana Batich, Helena Maria Becker Albertani, Sandra Serpa e 

Joaquim José de Mello Bastos –, com quem trocou ideias sobre propósitos comuns às duas instituições.

PLOP

CIP
comissão interpaíses
Brasil - portugal &
países de l íngua
oficial portuguesa

A partir da esquerda: Marco Rossi, Custódio Pereira, Ivo Nascimento, Eduardo de Barros 
Pimentel, Altamiro Boscoli, Mariana Batich, Helena Maria Becker Albertani, Sandra Serpa, 
Joaquim José de Mello Bastos e Gunter Pollack
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Inclusão social e a educação

O Departamento de Relações Internacionais da Fundação partici-

pou das celebrações da Semana da Consciência Negra –, entre elas, 

o seminário “Diásporas africanas na América do Sul”, ocorrido de 

22 a 29 de novembro, a convite da Coordenadoria de Assuntos da 

População Negra (CONE), autarquia ligada à Secretaria Municipal 

Especial para Participação e Parceria de São Paulo.

Reunindo representantes da população afro da Argentina, Colômbia, 

Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, discutiram-se temas ligados à 

questão da desigualdade social e importância da manutenção das 

raízes culturais. A Fundação externou sua convicção de que o fim 

das desigualdades só ocorrerá por meio da educação básica de qua-

lidade, meta na qual baseia sua ação desde 1946.

A participação da Fundação nessas questões é resultado da contínua interação junto à prefeitura, suas 

secretarias e subprefeituras, notadamente, nas pessoas do secretário Ricardo Montoro e da coordenadora 

dra. Maria Aparecida de Laia, que vêm valorizando a cultura africana inerente ao povo brasileiro.

A Fundação participou, também, da homenagem póstuma, prestada na Assembléia Legislativa de São Pau-

lo, ao deputado Adalberto Camargo, 1° deputado federal negro no Brasil. 

Medicina Tropical

Pela terceira vez consecutiva, a CIP_PLOP/ FRSP participou do 

Encontro de Medicina Tropical dos Países de Língua Portuguesa 

realizado em Porto Alegre (RS), de 4 a 7 de março, quando es-

tiveram presentes médicos e cientistas de Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal.

Como integrante da Rides (Rede de Investigação e Desenvolvi-

mento em Saúde), fornecendo suporte institucional às atividades 

desses países na área de pesquisa em saúde, a CIP_PLOP serviu de 

‘ponto de encontro’ dos pesquisadores, que participaram, também, 

do Congresso Brasileiro da Sociedade de Medicina Tropical.

No encerramento do evento, os distritos rotários D-4670 e D-4680 

ofereceram um jantar, que contou com as presenças dos governadores Clélio Marques Brandão, Everton Jorge 

Fardin, Fernando Magnus e Roni Gilberto Kuchenbacker Horn. 

O gerente do departamento de Relações Internacionais  
e secretário executivo da CIP_PLOP, Gunter Pollack

Gunter Pollack com pesquisadores

Atuação da CIP_PLOP na conscientização 
dos problemas da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa
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AIDS e DST

O 2° Congresso da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP) sobre Doenças Sexu-

almente Transmissíveis (DST)-AIDS, realizado no 

Rio de Janeiro, de 14 a 17 de abril, pela CPLP, 

Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Eduardo dos 

Santos (Angola) e Ministério da Saúde (Brasil), 

contou com o apoio da CIP_PLOP/ FRSP. 

Mais de 400 médicos, biólogos, ambientalistas e 

pesquisadores debateram soluções para enfren-

tar o enorme desafio que representam as doen-

ças sexualmente transmissíveis que, junto com 

a AIDS, tornam a humanidade mais vulnerável.  

Pelo 8º ano consecutivo, a Fundação, por meio do Departamento de Relações Internacionais, apoiou o 

evento que comemorou, em 13 de novembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS.

Organizado pelos infectologistas dr. Vicente Amato Neto, professor da USP e diretor do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo, e dr. Guido Carlos Levi, médico do Hospital Público Estadual de São Paulo, reuniu mais 

de 500 adolescentes do Instituto Paulista Profissionalizante (IPP), dos Centros de Aperfeiçoamento Multi-

Pedagógico - CampOeste e CampPinheiros, do Centro Profissionalizante Rio Branco e do Colégio Rio Branco 

que receberam orientações em relação aos riscos e à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis 

(DST). Os alunos do Rio Branco, anfitriões do evento, fizeram uma apresentação lúdica, motivando um diálogo 

aberto da audiência com os expositores. 

 

Estudantes das escolas profissionalizantes em apresentação

A coordenadora do II Congresso HIV/AIDS do Secretariado Executivo 
da CPLP, Jovelina Imperial 
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V Encontro de Países de Rotarianos 
de Língua Portuguesa

“Os grandes desafios” do Rotary – combater o analfabe-

tismo, a fome, as doenças, a mortalidade infantil e o mau 

uso dos recursos hídricos – foram a temática condutora 

dos trabalhos, em 18 de setembro, em Belo Horizonte, no  

V Encontro de Rotarianos de Países de Língua Portuguesa, 

organizado pela CIP_PLOP/ FRSP.

O encontro anual envolveu o Rotary dos 8 países de língua 

portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-

çambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

O terceiro consecutivo, realizado no Brasil, contou, na 

abertura, com a presença do presidente de Rotary Inter-

national, Dong Kurn Lee. Além dele, o Ministério das Rela-

ções Exteriores do Brasil foi representado pelo secretário 

Marcelo Câmara do Departamento da África; Portugal pelo 

vice-cônsul em Belém, Octacílio Ferreira Cristo; Cabo Verde, pelo cônsul geral Aguinaldo Paulo da Silva 

Rocha; Angola, pelo presidente do Rotary Club de Luanda, Manoel Correia.

Merece menção a presença dos rotarianos dos distritos rotários portugueses: D-1960, os ex-governa-

dores (EGDs) Henrique Gomes de Almeida e José Carlos Estorninho e do D-1970, o governador Henrique 

Maria Alves. 

O Rotary do Brasil contou com a participação do EGD dr. Nadir Zacarias do D-4610, que anunciou uma das 

ações intermediadas pela CIP_PLOP junto a renomadas instituições brasileiras de medicina, que resultou 

na concessão de bolsas de especialização médica, no Brasil, a profissionais da área de saúde dos países de 

língua oficial portuguesa.

CIP_PLOP nas 
conferências distritais 
4420 e 4430

A CIP_PLOP participou das conferências distritais do D-4420 

e D-4430 em Águas de Lindóia, levando a temática “Relações 

Internacionais em Língua Portuguesa”. Alinhada aos ideais do Rotary 

International, mostrou a universalidade dos problemas que afligem 

a humanidade, destacando os países africanos de língua portuguesa 

e o Timor Leste.  

A partir da esquerda: Eduardo de Barros Pimentel, 
Dong Kurn Lee e Themístocles Américo Caldas Pinho
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Visita oficial da Direção da CPLP
O Ministério de Relações Exteriores do Brasil (MRE) incluiu a Fundação na agenda do novo Secretário Exe-

cutivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Domingos Simões Pereira, na sua primeira 

visita ao Brasil, em 15 de outubro.

Recebido pelo presidente Eduardo de Barros Pimentel, diretores e corpo docente das Faculdades Integradas 

Rio Branco (FRB) e pelo secretário executivo da CIP-PLOP, Gunter W. Pollack, na ocasião, esteve acompa-

nhado pelo embaixador brasileiro dr. Lauro Moreira, ministro Paulo Bozzi - chefe do Itamaraty em São Pau-

lo, secretário Marcelo Câmara - do Departamento da África do MRE; Chefe de Cerimonial Rodrigo Massi, 

do Itamaraty, além de seus assessores diretos: a Chefe de Gabinete da CPLP Ana Maria Neto e assessor de 

imprensa Antonio Ilharco.

O secretário declarou-se impressionado pelo caráter acolhedor das instalações das Faculdades Integradas 

Rio Branco na sua entrevista concedida aos alunos do curso de Comunicação Social.

Na sua visita, foi realizada a entrega oficial do regulamento de bolsas de estudo de especialização médica desti-

nadas, prioritariamente, aos profissionais da saúde dos países africanos de língua portuguesa e do Timor Leste.  

CIP_PLOP na reunião de 
ministros, em Angola

A CIP_PLOP/ FRSP participou, como ‘observador consultivo’, da II Reunião 

do Comitê Gestor de Educação Ambiental realizada concomitantemente à IV 

Conferência de Ministros do Ambiente da CPLP – Comunidade dos Países de 

Língua Oficial Portuguesa, organismo que reúne os 8 países-membros, de 21 

a 23 de abril, na capital angolana de Luanda.

A pauta da reunião primou pelas questões técnicas para a expansão do programa 

brasileiro ‘Salas Verdes’ aos países de língua portuguesa. O programa é uma iniciativa 

do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que 

tem por objetivo multiplicar centros de educação ambiental, oferecendo à população infor-

mações sobre a preservação e recuperação do meio ambiente. No Brasil, um acordo técnico de 

cooperação – a ser assinado entre o Ministério e a Fundação – está em fase final de aprovação. 

Secretário Executivo da CPLP, Domingos Simões Pereira e o presidente da FRSP e CIPPLOP, Eduardo de Barros Pimentel





Globalização





Visitas de dois presidentes do 
Rotary International

A Fundação de Rotarianos de São Paulo sentiu-se honrada com a visita de dois presidentes do Rotary 

International, em 2008.

Wilfrid J. Wilkinson
Em fevereiro, a Fundação recebeu a visita de Wilfrid 

J. Wilkinson e sua esposa Joan. Presidente na gestão 

2007-2008, o canadense Wilfrid J. Wilkinson trouxe 

a reflexão expressa no seu lema “Compartilhar 

Rotary”, conclamando ao partilhamento de bens, 

ideias e serviços com os que necessitam.

Dong Kurn Lee
Invocando uma ação decisiva no trato dos 

problemas que envolvem crianças, com o lema 

“Realizemos os sonhos”, em agosto, foi a vez do 

coreano Dong Kurn Lee, presidente na gestão 

2008-2009, o que fez, de 2008, um ano de grande 

visibilidade internacional da obra educacional 

desenvolvida por rotarianos, no Brasil. 
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Wilfrid J. Wilkinson

Dong Kurn Lee
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Wilfrid J. Wilkinson
Em fevereiro, a Fundação de Rotarianos de São Paulo sentiu-

se honrada em receber Wilfrid J. Wilkinson, presidente do 

Rotary Internacional 2007-2008, e sua esposa Joan. 

Nas visitas que fez às Faculdades, ao colégio, ao Cepro e à 

Escola para Crianças Surdas, Wilfrid, um grande profissio-

nal na área de negócios, manifestou seu entusiasmo e ad-

miração pelo porte das instalações, qualidade do trabalho 

desenvolvido e significado social da obra da Fundação. Em 

sua fala, destacou o amplo espectro de atividades das ins-

tituições, que contemplam: a educação regular de crianças 

e jovens, a capacitação profissional de jovens carentes de 

escolas públicas e o ensino regular para surdos.

Uma placa em homenagem ao 

ilustre presidente, descerrada na 

Biblioteca das Faculdades Inte-

gradas Rio Branco, e um almoço, 

oferecidos pela Fundação de Rota-

rianos de São Paulo, expressaram 

o especial significado da visita.

Visita à Escola para Crianças Surdas Rio Branco

Wilfrid J. Wilkinson, sua esposa Joan e Eduardo de Barros Pimentel

O casal PRI Wilfrid J. Wilkinson, Eduardo B. Pimentel, DRI T.Pinho, governadores, rotarianos e gestores da FRSP
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Dong Kurn 
Lee

O presidente do Rotary Internacional 

2008-2009, Dong Kurn Lee, e sua espo-

sa Young Ja Chung visitaram a Fundação 

de Rotarianos de São Paulo em agosto.

Para conhecer todo o trabalho desen-

volvido pela Fundação por meio de suas 

entidades, D. K. Lee visitou as Faculdades 

Integradas Rio Branco, onde descerrou 

uma placa em sua homenagem. Na Uni-

dade Granja Vianna, visitou o colégio, o Cepro e a Escola para Crianças Surdas. Na Unidade Higienópolis, 

do Colégio Rio Branco, recebeu uma especial homenagem de alunos coreanos.

Ao fim das visitas, em função de sua 

meta frente à Presidência do Rotary 

International – “mobilizar todos para a 

realização plena de todas as crianças do 

mundo”, D. K. Lee declarou-se impres-

sionado com o grau de profissionalismo 

dos processos e o alcance social dos 

projetos que dão plenas condições de 

desenvolvimento a crianças e jovens, 

por meio da educação.

Um almoço oferecido pela Fundação de 

Rotarianos de São Paulo celebraram a 

honrosa visita. 

Da esquerda para direita: Michael J. Johns, Custódio Pereira, Eduardo B. Pimentel,  
D. K. Lee, casal Sang Duk Kim, T. Pinho, Carlos J. S. Gueiros, Barry Passin e Marco Rossi

Dong Kurn Lee e sua esposa Young Ja Chung

Homenagem de alunos coreanos do Colégio Rio Branco
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Viagens de Estudo 
Várias viagens com propósito de estudo e de pesquisa na área da educação marcaram as atividades da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo em 2008. 

Itália 
Com o objetivo de conhecer os fundamentos 

da abordagem pedagógica aplicada ao Ensino 

Infantil, que foi desenvolvida na cidade de 

Reggio Emilia, na Itália, a diretora-geral do 

Colégio Rio Branco Esther Carvalho, o diretor 

acadêmico das Faculdades Integradas Rio 

Branco Edman Altheman e o superintendente 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo Marco 

Rossi visitaram o Instituto Internacional Loriz 

Malaguzzi e a Escola Diana, referência no 

trabalho com crianças. A se destacar: o apoio 

e a gentileza do Rotary Club de Reggio Emilia na pessoa de Lauro Sachetti e da presidenta do Centro 

Internacional Loriz Malaguzzi, na pessoa de Carla Rinaldi.

Escócia e Irlanda
As viagens à Escócia e Irlanda, realizadas pela diretora-geral do Colégio 

Rio Branco Esther Carvalho, pelo diretor acadêmico das Faculdades 

Integradas Rio Branco Edman Altheman e pelo superintendente da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo Marco Rossi, representaram a 

oportunidade de conhecer os sistemas educacionais desses países, que 

se destacam por suas ações no campo da educação e pela crença na 

importância de uma formação cultural humanística. 

Estados Unidos
O superintendente da Fundação de Rotarianos de 

São Paulo Marco Rossi participou do programa 

Improving Quality in Education, na Harvard 

Graduate School of Education, nos Estados 

Unidos, com o objetivo de trocar experiências 

na área da Educação, com representantes de 

diversos sistemas de ensino internacionais. 

Além disso, o encontro, que reuniu representan-

tes de 16 países, propiciou visitas a escolas, con-

versas com autoridades do sistema educacional 

americano, dando oportunidade aos participantes de refletir sobre suas realidades e vislumbrar possibilidades 

de melhorar processos na busca da qualidade e da excelência. 

O superintendente da FRSP, Marco Rossi

Kilgraston School - em Bridge of Earn, Perthshire, Escócia

A partir da esquerda: Marco Rossi, Esther Carvalho, Carla Rinaldi, 
Lauro Sachetti, Paola Silvi e Edman Altheman
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Finlândia
A viagem à Finlândia, realizada pelo superintendente 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo Marco Rossi, 

a convite da embaixada e do consulado da Finlândia, 

deu sequência ao relacionamento estabelecido em 

2007, por ocasião da primeira visita ao país.

Por ser referência mundial na área da educação, 

com premiações internacionais pelo seu sistema 

de ensino, a Finlândia representou uma rica 

oportunidade de benchmarking e de troca de 

informações e de ideias.

Intercâmbio de Grupos de Estudo
No decorrer do ano, grupos de jovens profissionais 

de vários países, apoiados por seus distritos rotários, 

visitaram a Fundação de Rotarianos de São Paulo para 

conhecer a obra educacional das entidades mantidas pela 

Fundação e estreitar o relacionamento com os rotarianos 

de São Paulo. 

Itália
Em abril, a Fundação recebeu o Grupo de Estudos da Itália, 

formado por economistas, engenheiros e especialistas em 

ciências e tecnologias alimentares. 

Estados Unidos
Em maio, o Grupo de Estudos dos Estados Unidos, formado 

por futuros professores, veio inspirar-se na obra educacional 

da Fundação, buscando refletir sobre paradigmas de uma 

boa atuação na área. 

Líbano
Em junho,foi a vez do Grupo de Estudos do Líbano, formado 

por jovens profissionais da área de tecnologia.

 

Após visita às instalações de todas as instituições mantidas 

pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, os grupos 

expressaram sua admiração pela estrutura de ensino, em 

perfeita consonância com a evolução do conhecimento 

científico e tecnológico, assim como pelo valor social do 

trabalho realizado com crianças surdas e jovens carentes.

Da esquerda para a direita, os membros da Embaixada da Finlândia no Brasil: 
Pekka Hirvonen e Raisa Ojala e o Superintendente da FRSP, Marco Rossi.

1 - Grupo de intercambistas da Itália 
2 - Grupo de estudantes dos EUA
3 - Intercambistas do Líbano

1

2

3









As Faculdades Integradas Rio Branco preparam-se para 

comemorar, em 2009, 10 anos de atividade. A semente 

de um Ensino Superior de alto nível, comprometido 

com a excelência –, presente no primeiro estatuto 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, de 1946 –, 

gerou um fruto maduro. As Faculdades Integradas Rio 

Branco, por meio de seus cursos de graduação, pós-

graduação e MBA nas diversas áreas do conhecimento, 

vêm cumprindo sua missão de estimular os jovens a 

se preparar para uma atuação competente na futura 

vida profissional e a enxergar novas possibilidades de 

soluções que levem ao pleno desenvolvimento do País.
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Projeto Político Pedagógico 
O Projeto Político Pedagógico das Faculdades Integradas Rio Branco expres-

sa seu compromisso de oferecer cursos e programas para formar profissionais 

dotados de valores e princípios éticos, igualdade, tolerância e respeito pela 

diversidade.

As práticas pedagógicas das Faculdades supõem a formação teórico-prática de 

alto nível de jovens e adultos, que os capacita a se inserir no mercado de tra-

balho globalizado. Supõem, ainda, o atendimento às expectativas locais e in-

ternacionais de formação e aperfeiçoamento de profissionais de excelência que 

venham a contribuir, eficazmente, para a solução dos problemas da sociedade.

Profissão e Futuro: 
Encontro Rio Branco 
de Profissões 
 

As Faculdades Integradas Rio Branco promoveram, no mês de 

setembro, a 1ª edição do Encontro Rio Branco de Profissões - 

Profissão e Futuro. 

Professores das Faculdades Integradas Rio Branco e profissionais de 

destaque em diversas áreas de atuação ministraram palestras sobre 

aspectos essenciais que cercam o desempenho de algumas profis-

sões, com o objetivo de dividir conhecimento com a comunidade de 

educadores e alunos de escolas do Ensino Médio.

Reunindo mais de 1 000 alunos de 30 escolas, o evento contou com a presença de Léo Fraiman, mestre em 

psicologia pela USP e especialista em Psicologia Educacional, que abordou o tema “Escolha Profissional –  

O desafio de formar competências para conquistar o futuro”. 

Aos jovens presentes foi oferecida, também, a oportunidade de se submeter a uma pesquisa de afinidade 

entre o seu perfil pessoal e profissional. 

Instituição Socialmente 
Responsável

As Faculdades Integradas Rio Branco receberam o selo “Instituição 

Socialmente Responsável”, concedido pela ABMES – Associação Brasileira 

de Mantenedoras de Ensino Superior, a entidades de ensino comprometidas 

com ações de responsabilidade social.

O psicólogo Léo Fraiman na palestra de abertura do evento
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Ex-alunos e 
alunos estrangeiros

1º Encontro de Ex-Alunos
O 1º Encontro de Ex-Alunos foi marcado por um agra-

dável clima de reencontros e troca de informações sobre 

conquistas na profissão. 

Em palestra proferida pelo professor Jorge Ricardo Bienia Drabczynsk, os presentes debateram questões per-

tinentes ao início de carreira como construção de relacionamentos profissionais, liderança e autenticidade 

comunicativa, fatores imprescindíveis para a diferenciação e o êxito no mercado de trabalho.

Encontro de alunos estrangeiros
As Faculdades Integradas Rio Branco promoveram 

um encontro com os 11 jovens estrangeiros que 

estudam nas Faculdades, graças a um intercâmbio 

patrocinado pelo Consulado de Cabo Verde e por 

Rotary Clubs de diversos países.

Com a participação do presidente da FRSP, Eduardo 

de Barros Pimentel, e do diretor geral das FRB, 

Custodio Pereira, os jovens expressaram sua visão 

sobre a cultura nacional, sobre fatores que ajudam na 

adaptação ou a tornam mais difícil e, também, sobre 

os benefícios de se estudar em um país estrangeiro.

Visita
O curso de Direito recebeu, em 2008, a visita do secretário da Justiça e Defesa da 

Cidadania do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrey, que foi recebido 

pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, 

pelo diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco Custódio Pereira, pelo 

diretor acadêmico Edman Altheman, pelo coordenador do curso de Direito 

Paulo Sérgio Feuz, pelo desembargador e professor Antônio Carlos 

Malheiros e pela presidente da OAB-Lapa Helena Maria Diniz.

Ex-aluno do Colégio Rio Branco, Luiz Antônio Guimarães Marrey 

proferiu a Aula Magna do curso, falando sobre os meios de que o 

Poder Judiciário dispõe para cumprir seu papel, a necessidade da 

modernização da legislação brasileira e temas recorrentes relativos 

às garantias e aos direitos da pessoa humana. Citando a importância 

de se cumprir a letra da Constituição, o Secretário conclamou os 

estudantes a construir um País melhor com base no aperfeiçoamento 

do Estado Democrático.

Alunos, ex-alunos e professores

Intercambistas trocam experiências sobre seus cursos 

Eduardo de Barros Pimentel homenageia 
Luiz Antônio Guimarães Marrey
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Nossos professores
Os professores das Faculdades Integradas Rio Branco participaram de dois importantes eventos internacio-

nais, comunicando os resultados de suas pesquisas e experiências no campo de Rádio e TV.

Jornada de Entretenimento Audiovisual - Espanha
Em fevereiro, o professor do curso de Rádio e TV Paulo Teles representou as Faculdades Integradas Rio Branco 

na Jornada de Entretenimento Audiovisual Interativo, que aconteceu em Barcelona, na Espanha. Na ocasião, 

o professor apresentou um resumo de sua pesquisa de doutorado ligada às interfaces interativas multimídia.

Congresso anual da IAMCR - 
International Association for Media 
and Communication Research - Suécia

No mês de julho, em Estocolmo, na Suécia, os professores 

do curso de Rádio e TV Marcio Rinaldi, Marciel Consani e 

Paulo Teles apresentaram seus trabalhos na seção Mídia – 

Educação, do congresso anual da IAMCR - International 

Association for Media and Communication Research, seção 

Mídia – Educação, uma das mais prestigiadas associações 

internacionais de pesquisa em comunicação. 

Nossos alunos, nossos talentos
Prêmio ao Mérito Acadêmico
Nos meses de março e setembro, pelo oitavo ano 

consecutivo, as Faculdades Integradas Rio Branco 

entregaram os certificados de Mérito Acadêmico aos 

alunos que tiveram avaliações consideradas excelentes, 

oferecendo-lhes bolsas integrais para o próximo 

semestre letivo.

O prêmio, inspirado na prática das principais 

universidades americanas, foi entregue em cerimônia 

que contou com a presença do presidente da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, 

do diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, 

Custódio Pereira, do diretor acadêmico, Edman Altheman 

e dos coordenadores de cursos. 

Professores, amigos e familiares testemunharam esse 

momento especial de vitória na vida dos estudantes, um 

reconhecimento pelo esforço e um incentivo ao estudo. 
Eduardo de Barros Pimentel entrega 
certificado para aluna

A partir da esquerda: Marciel Consani, a pesquisadora Tânia Ribeiro, 
Marcio Rinaldi e Paulo Teles
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Reconhecimento público de valores
Em várias oportunidades, nossos alunos demonstraram suas habilidades e suas competências na forma de 

participação em eventos que se propõem a reconhecer valores e incentivar o desenvolvimento de talentos.

Alunas do curso de Jornalismo vencem 
etapa sudeste da 15ª Expocom 
Em maio, as alunas do curso de Jornalismo das Faculdades 

Integradas Rio Branco, Angely Biff, Daniela Bittencourt, 

Juliana Destro e Núbia foram as vencedoras da etapa su-

deste da 15ª Expocom – Exposição da Pesquisa Experimen-

tal em Comunicação, concurso promovido pela Intercom 

– Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação, com um trabalho radiofônico sobre o tema 

Amor na Vida e na Obra de Carlos Drummond de Andrade, 

orientado pela professora Patrícia Rangel. 

Trabalhos de Comunicação Social veiculados na Rádio 
Cultura de São Paulo 
No mês de setembro, a Rádio Cultura de São Paulo veiculou os trabalhos de seis alunos 

do curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas Rio Branco, que enfocaram 

temas relacionados ao cotidiano das cidades, às variações linguísticas existentes no 

Brasil, aos sonhos de adolescentes e à literatura. O projeto visa a abrir espaço para que os futuros profissionais 

vivenciem a atividade jornalística na realidade, longe das salas de aula e dos laboratórios de rádio.

Destaques no concurso para estágio de Relações Públicas 
no Ministério Público Federal
Em concurso visando ao preenchimento de vagas de estágio para o cargo de Relações Públicas no Ministério 

Público Federal, as alunas Adelle Marie Honai e Renata Ambrogi Cunha, estudantes da 6ª etapa de Relações 

Públicas das Faculdades Integradas Rio Branco, obtiveram os honrosos primeiros lugares, devendo atuar no 

Núcleo de Eventos.

Premiação em concurso da Abigraf
Os alunos da 6ª etapa de Design Editorial, orienta-

dos pelo professor Alex Mazzini, ficaram em primeiro 

lugar no concurso instituído pelo Grupo Empresarial 

de Impressão Digital da Associação Brasileiro da In-

dústria Gráfica – Abigraf, destinado a estudantes 

de Marketing, Publicidade e Design. Apresentando o 

trabalho denominado “Human Race – 10K”, os alu-

nos foram premiados com uma semana de curso no 

Rochester Institute of Technology – RIT, Nova Iorque, 

sobre impressão de dados variáveis. Odilon P. J. Maciel Gonçalves, Karina Cossaros de Freitas, o professor 
integrante da Abrigraf – Bruno Mortara e Alex Mazzini

A partir da esquerda: Juliana Destro, Daniela Bittencourt,  
Angely Biff e Núbia Matos, ao centro a professora Patrícia Rangel
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Sucesso na OAB
Por ocasião do exame da Ordem 

dos Advogados do Brasil – 

OAB, mais de 72% dos alunos 

egressos do curso de Direito 

das Faculdades Integradas Rio 

Branco obtiveram aprovação 

e receberam sua carteira de 

advogados, atestando o já 

reconhecido nível do curso 

oferecido pelas Faculdades. 

Alunos de Direito aceitos na Universidade de Haia
Ainda na área do Direito, os alunos da 9ª etapa, Paula Silvia Meyer de Castro Araújo e João 

Cândido Lindenberg, submeteram-se a uma rigorosa seleção e foram aceitos na Hague Aca-

demy of International Law, na Holanda, para cursar dois módulos de Direito Internacional 

- Público e Privado.

Encontro Nacional de Estudantes - Eneri 
Em maio, os alunos dos cursos de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco estiveram 

presentes no Encontro Nacional de Estudantes de Ribeirão Preto – Eneri, um fórum de discussão e 

intercâmbio acadêmico e cultural, envolvendo a comunidade estudantil de Relações Internacionais, quando 

trocaram experiências com estudantes de vários estados.

Alunos do curso de Direito

Estudantes de Relações Internacionais que participaram do Eneri
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Lançamento de cursos 
Pós-graduação na Unidade  
Granja Vianna
No mês de junho, as Faculdades Integradas Rio Branco 

receberam Vilfredo Schürmann, que falou sobre a experiência 

de volta ao mundo a bordo de um veleiro e o caráter de 

empreendedorismo do projeto. O evento marcou a instalação, 

na Unidade Granja Vianna, dos cursos de pós-graduação 

nas áreas de Gestão Criativa, Finanças, Marketing, Recursos 

Humanos, Negócios e de MBA em Banking e Branding – 

Gestão de Marcas.

Cursos Bacharelado em Design
Em novembro, as Faculdades tiveram a autorização do MEC, com nota máxima, para a abertura e funciona-

mento do Curso Bacharelado em Design.

Com duração de 8 semestres, o projeto pedagógico do curso foi elaborado com base nas tendências mundiais das 

dSchools e bSchools, escolas de Design e Negócios, que utilizam a interdisciplinaridade para formar os grande 

líderes da inovação, estando de acordo com as novas diretrizes curriculares para os bacharelados em Design.

Cursos superiores tecnológicos 
em dois anos
Em dezembro, as Faculdades Integradas Rio Branco 

lançaram os cursos superiores tecnológicos em dois 

anos, nas áreas de Marketing, Gestão Comercial, 

Comércio Exterior e Produção Audiovisual.

Tendo como foco o estudo da tecnologia e sua aplicação 

nas diferentes áreas, esses cursos vêm atender tanto 

a estudantes que desejam fazer um curso superior de 

caráter técnico, como, também, a profissionais que já 

atuam no mercado e desejam se reciclar ou obter um 

certificado que os capacite a enfrentar, adequadamente, 

os desafios do mercado de trabalho. 

Planejamento
Em dois momentos do ano, professores, coordenadores e gestores das Faculdades Integradas Rio Branco 

reuniram-se para planejar as atividades do semestre letivo, discutindo objetivos, ações, metas e avaliando 

resultados passados com foco no futuro. 

Vilfredo Schürman, em palestra, conta sua 
volta ao mundo
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Faculdades 
no Conselho 
Estadual 
de Educação

Em agosto, o diretor-geral das 

Faculdades Integradas Rio Branco, 

Custódio Pereira, foi reconduzido ao 

cargo de conselheiro do Conselho 

Estadual de Educação para o periodo 

2008-2011. 

Palestras
Ao longo do ano, as Faculdades Integradas Rio Branco trouxeram autoridades, professores e especialistas 

em diversas áreas para falar aos alunos a respeito de questões da atualidade. O objetivo é promover uma 

reflexão acurada sobre temas ligados à política, economia, educação, carreira e mercado.

Economia e Política

Princípios constitucionais 
do Direito Penal
O prof. dr. Fernando Capez, promotor de 

Justiça no Estado de São Paulo, falou aos 

alunos do curso de Direito, abordando 

a questão dos direitos constitucionais 

do indivíduo, com destaque para a 

importância do uso adequado das normas 

e princípios presentes na Constituição 

de 1988.

Crise econômica mundial
O Brasil, diante da crise econômica mundial, foi tema da palestra proferida pelo economista Roberto Troster 

aos alunos dos cursos de Administração, Direito e Relações Internacionais. Falando sobre os impactos da 

crise, na micro e macroeconomia, o conselheiro do Conselho Regional de Economia contemplou questões 

prementes, levantadas pelo público.

Da esquerda para a direita: Antônio Carlos Malheiros, Sérgio Gil, Paulo Sérgio Feuz e Gunter Rudzit

Reunião do Conselho Estadual de Educação
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Relações Espanha/
Brasil e América Latina
“Passado e Presente das Relações 

Espanha/Brasil e América Latina” 

foi o tema da palestra proferida 

pelo historiador José Manuel 

Santos, da Universidade de 

Salamanca, no mês de maio.

Taiwan e a China
Refletir sobre questões diplo-

máticas e geopolíticas atuais, 

envolvendo Taiwan e China e 

China e Tibet foi o objetivo da 

palestra proferida pelo repre-

sentante do Escritório Econô-

mico e Cultural de Taipei, Chou 

Shu-Yeh, em abril. 

Internacionalização da Petrobrás
Em agosto, “A internacionalização da Petrobrás e suas consequências nos relacionamentos internacionais” 

foi o tema da palestra proferida por Dirceu Abrahão, da Petrobrás/Equador, que falou aos alunos do curso 

de Relações Internacionais sobre indicadores econômicos e as ações da Petrobrás no mundo globalizado. 

Diplomacia 
Representativa
No mês de novembro, o embai-

xador Jerônimo Moscardo, pre-

sidente da Fundação Alexandre 

de Gusmão - Funag, falou aos 

alunos do curso de Relações In-

ternacionais sobre Diplomacia 

Representativa, ressaltando o 

papel e a função dos membros 

dos quadros diplomáticos.

Alexandre Uehara e Chou Shu-Yeh

A partir da esquerda: Custódio Pereira, Gunter Pollack, José Manuel dos Santos e Carlos Guilherme Mota

Jerônimo Moscardo e Marcelo Mariano
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Cultura, Comunicação 
e Mercado

Cinemas históricos da cidade 
de São Paulo
Em agosto, os alunos do curso de Comunica-

ção Social ouviram seu colega da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da 

USP, Julio Lucchesi Moraes, sobre seu trabalho  

de conclusão de curso que abordou a trajetória de 

cinemas históricos da cidade de São Paulo.

Comunicação e gerenciamento de crises
Numa parceria com a Associação Paulista de Imprensa, as Faculdades Integradas Rio Branco promoveram 

debate sobre comunicação interna e o gerenciamento de crises nas organizações, focalizando os efeitos 

morais, éticos e jurídicos da notícia.

Legislação da 
Comunicação 
Social e Ética
Em outubro, as Faculdades Inte-

gradas Rio Branco receberam a 

visita do repórter do SBT, Thiago 

Bruniera, que falou aos alunos 

da 4º etapa do curso de Jornalis-

mo sobre “Lei de Imprensa, cen-

sura e invasão de privacidade”. A 

palestra se insere na programa 

da disciplina de Ética e Legisla-

ção da Comunicação Social.

Excelência no atendimento
A excelência no atendimento ao 

público foi tema da palestra proferida 

por Jorge Ricardo Bienia Drabczynski, 

que destacou a influência exercida 

pela criação do Código de Defesa do 

Consumidor no aperfeiçoamento dos 

serviços de atendimento aos clientes.

Julio Lucchesi

Jorge Ricardo Bienia Drabczynski

A partir da esquerda: Custódio Pereira, Luciano Aires, João Baptista de Oliveira, Marcelo Lins e Ana Lindenberg
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Vendas Industriais
Em fevereiro, foi abordada a questão 

das “Vendas Industriais”, com discus-

são sobre as especificidades desse 

tipo de venda e sobre como montar 

equipes alinhadas à estratégia da em-

presa. As oportunidades da indústria 

no mercado global e o gerenciamento 

empresarial além das fronteiras do 

Brasil foram tema da palestra de março. 

Organização de eventos
Para falar sobre os cuidados que devem ser tomados na organização de um evento, assim como sobre 

rituais a ser cumpridos em ocasiões solenes, as Faculdades Integradas Rio Branco receberam J. B. Oliveira, 

da JBO Assessoria e presidente da Associação Paulista de Imprensa-API.

Educação e Carreira

O trabalho de fotógrafo
Em setembro, o fotógrafo João Correia Fi-

lho falou sobre o trabalho freelancer e seus 

desafios aos alunos de Relações Públicas e 

Jornalismo. Mencionando os aspectos liga-

dos à administração do próprio trabalho, 

sem uma estrutura empresarial de apoio, o 

fotógrafo enalteceu os benefícios do traba-

lho autoempresariado pelo seu caráter de 

empreendedorismo.

Construção do papel de educador
A professora e doutora Vera Caruso Ronca ministrou palestra, em outubro, sobre a influência do mestre-

modelo na construção da identidade do educando. Autora do livro “Docência e Admiração: da imitação à 

autonomia”, a educadora tratou dos elementos essenciais na construção do papel de educador.

Qualidade no Ensino
Com o tema “Qualidade no Ensino”, a professora emérita da Universidade de São Paulo, Eunice Durham, fa-

lou aos alunos do curso de Pedagogia sobre o privilégio de ser docente e poder renovar-se constantemente, 

a partir do contato com o jovem. Ressaltou, ainda, os aspectos que precisam ser considerados para que se 

ofereça um ensino de qualidade no País.

Da esquerda à direita: David Telles, gerente nacional de vendas da Nokia; 
Luiz Carlos de Barros, diretor comercial e de marketing da Multialloy Metais e 
Ligas Especiais, e Ricardo Pitelli, coordenador do MBA em Marketing e Vendas 
Empresariais das FRB.

João Correia Filho
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Conteúdos programáticos
Os alunos de Pedagogia ouviram o prof.  

Arthur Fonseca Filho, que falou sobre os no-

vos conteúdos programáticos a ser seguidos 

no Ensino Básico do Estado de São Paulo e 

sobre as transformações curriculares do curso 

de Pedagogia, ampliando a forma de atuação 

profissional do pedagogo.

Saúde

Câncer de próstata: 
prevenção e tratamento
A Saúde constituiu o foco da palestra “Cân-

cer de próstata: prevenção e tratamento”, 

proferida pelo dr. Lisias Nogueira Castilho, 

da Unicamp, que destacou a importância de 

uma alimentação saudável e a prática de 

exercícios regulares como forma de preven-

ção da doença.

Semanas temáticas 
As Faculdades Integradas Rio Branco realizaram, em 2008, as tradicionais Semanas que reúnem alunos, 

professores e profissionais com o objetivo de traçar um panorama dos diversos setores, e estabelecer uma 

ponte entre academia e mercado. 

Sistema de Informações
A Semana de Sistema de Informações des-

tacou o decisivo papel da tecnologia da 

informação no atingimento de metas em-

presariais. As palestras, ministradas por pro-

fissionais de empresas de destaque, versa-

ram sobre soluções e serviços que ajudam no 

desenvolvimento de processos de negócios 

complexos, e na sua gestão.

O especialista em urologia, Lisias Nogueira Castilho 

Aluno do curso de SI, Guilherme Mendonça Gomes, 
palestra sobre “BizTalk”, servidor desenvolvido para 
integrar sistemas computacionais

O presidente do Conselho Estadual de Educação,  
Arthur Fonseca Filho
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Semana Jurídica
A Semana Jurídica, que objetiva agre-

gar a prática profissional ao conteúdo 

acadêmico, foi um momento especial 

de reflexão sobre diversas questões que 

afetam a sociedade no que diz respeito 

a direito digital, meio ambiente e ética 

na administração pública. Palestrantes 

ilustres dividiram sua experiência com 

os alunos, agregando sua visão sobre a 

carreira na área jurídica.

Semana da 
Educação
A VIII Semana da Educação envol-

vendo os alunos do curso de Pe-

dagogia das FRB, teve como tema 

“A educação em transformação: o 

indivíduo e a sociedade”. Profissio-

nais de destaque na área da Peda-

gogia, da Arte e da Comunicação 

abordaram temas da atualidade e 

conduziram oficinas envolvendo a 

atividade de educar.

Semana de Comunicação
A VIII Semana de Comunicação contou com a presença de renoma-

dos profissionais das áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas, Editoração, Marketing, Rádio e Televisão, que pro-

puseram discussões sobre tendências e perspectivas para o setor, com 

destaque para o impacto da tecnologia nas diversas mídias. Trabalhos 

sobre fotografia e o centenário da imigração japonesa ilustraram a 

participação dos alunos, que enriqueceram, igualmente, os debates 

graças a intervenções pontuais de alto nível.

Representantes das FRB, palestrantes e convidados do evento 

Custódio Pereira, 
Mariana Godoy e
Maria Ursulina de Moura Santoniero

O jornalista Chico Pinheiro, 
um dos palestrantes do evento

Oficina trabalha a ludicidade na educação
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Semana de Administração e I Feira de Negócios
A VI Semana de Administração e a I Feira de Negócios reuniu especialistas na área de negócios, a partir de 

cases de sucesso, estimulando o debate em torno dos princípios que regem a administração moderna. A 

temática do empreendedorismo pautou a I Feira de Negócios, discutindo-se seu caráter mais amplo, que 

ultrapassa a criação de um negócio, podendo se expressar na participação em projetos de cunho social e na 

atividade da produção científica. 

Ação social
Homenagem ao 
Curso de Direito
Por iniciativa do vereador 

Celso Jatene, a Câmara Mu-

nicipal concedeu voto de jú-

bilo e congratulações ao cur-

so de Direito das Faculdades 

Integradas Rio Branco, pelos 

trabalhos realizados nos anos 

de 2006, 2007 e 2008, na for-

ma de atendimento jurídico a 

famílias com dificuldades fi-

nanceiras.

Aluno apresenta projeto na 
I Feira de Negócios das FRB

Atendimento jurídico à comunidade do bairro Freguesia do Ó
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Dia Diferente
A terceira edição do Dia Diferente, uma iniciativa das Fa-

culdades Integradas Rio Branco que visa a promover ações 

de solidariedade na comunidade, aconteceu no mês de 

outubro com o apoio das unidades Higienópolis e Granja 

Vianna do Colégio Rio Branco, do Cepro – Centro Profis-

sionalizante Rio Branco e da ECS – Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco. Estudantes, funcionários e professores 

dedicaram parte do seu tempo a inúmeras atividades de 

cunho cultural, assistencial e social, abrangendo doação 

de sangue, arrecadação de alimentos e remédios, entre-

tenimento, embelezamento da paisagem, conservação do 

meio ambiente, assistência jurídica, montagem de biblio-

teca para comunidade carente etc.

Branding
Os alunos do curso de MBA Branding das Faculdades In-

tegradas Rio Branco vivenciaram, intensamente, em duas 

oportunidades, a temática da questão da Marca. 

Seminário Internacional 
Em agosto, aconteceu o Seminário “Marcas e Experiências”, 

que trouxe profissionais renomados do setor, falando do atual 

cenário no mundo dos negócios em que as empresas são de-

safiadas a repensar suas estratégias diante das novas expec-

tativas dos consumidores, em relação a produtos e marcas.

Universidade de Brunel
Em outubro, alunos e ex-alunos 

participaram da V International 

Branding Week 2008 da Universi-

dade de Brunel, em Londres. O pro-

grama, que consistiu de visitas às 

principais consultorias internacio-

nais de branding e design, palestras 

com autores proeminentes na área 

e contato com professores e alunos 

do Master em Branding da Univer-

sidade de Brunel, representou uma 

oportunidade especial de aprendi-

zado, de troca de experiências e de 

construção de relacionamentos. 
Fachada da Universidade de Brunel - Londres, Inglaterra

Ray Holland, diretor do Programa de Mestrado em 
Design Estratégico, na Universidade de Brunel, em Londres

O exercício da solidariedade
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O Colégio Rio Branco vem, há mais de 60 anos, formando 

crianças e jovens com um olhar tanto no presente como 

no futuro.

A preocupação com a qualidade, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio, manifesta-se sobretudo, 

em sala de aula, na relação entre professor e aluno. 

A importância do fator humano nessa relação traduz-

se na contratação de profissionais bem preparados, 

comprometidos com a pesquisa, identificados com as 

modernas tecnologias de ensino e com os desafios da 

educação contemporânea. 

Uma completa infraestrutura e atividades que 

ultrapassam os limites formais da sala de aula 

estimulam o exercício pleno da capacidade de pensar e 

de se expressar de várias maneiras.
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Projeto Político Pedagógico 
Buscando ser uma base sólida para a formação integral do aluno, o colégio propõe, 

em seu Projeto Político Pedagógico, uma metodologia que contemple a resolução 

de problemas, o desenvolvimento do pensamento crítico, a colaboração e a 

consciência sobre a forma de aprender.

O colégio desenvolve competências e habilidades que levam à formação de um 

indivíduo crítico, autônomo intelectualmente, criativo e capaz de tomar decisões 

conscientes e responsáveis.

O foco no aprendizado conduz todo o processo junto ao aluno, motiva-o a utilizar bem os recursos 

disponíveis e estimula-o a descobrir e desenvolver suas potencialidades, preparando-o para aprender por 

toda sua vida.

Colégio Rio Branco é 
certificado pela Unesco

Em 2008, o Colégio Rio Branco passou a integrar o Programa de 

Escolas Associadas – PEA, da Unesco, uma rede internacional 

de escolas que põem em prática os princípios preconizados 

pela entidade, no sentido de melhorar as condições de vida no 

mundo e promover a paz, por meio de projetos educacionais.

Como integrante da rede, a escola passa a contribuir com 

instituições dos demais países-membros, difundindo suas 

melhores práticas e influindo na renovação da educação, por 

meio de projetos-piloto na área da Ciência e da Cultura.

A possibilidade de interagir com estudantes e professores de todo o mundo, extrapolando os limites da sala 

de aula, favorece o exercício 

de um dos pilares da educação 

para o século XXI: aprender 

a conviver, respeitando as 

diferenças e enriquecendo-se 

com elas. 

Receber a certificação como 

escola associada do PEA e obter 

o selo da UNESCO consolida 

o envolvimento do Colégio 

Rio Branco com as questões 

trabalhadas pela organização, 

para a melhoria do planeta. A partir da esquerda: a diretora geral do CRB, Esther Carvalho, o superintendente 
da FRSP, Marco Rossi e a coordenadora internacional do PEA, Lívia Saldari
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Encontros 
riobranquinos 

Como acontece em todos os anos, diretores, assessores, 

Equipe Técnica e professores do Colégio Rio Branco reu-

niram-se, em janeiro, para estabelecer as linhas da ação 

pedagógica para o ano letivo de 2008 e, em novembro, 

para planejar 2009.

No início do ano, educadores ratificaram os princí-

pios do desenvolvimento das diferentes linguagens, 

da interdisciplinaridade e do autoaprendizado. 

Traduzidos em ações, esses princípios conduzem à aplicação permanente dos eixos de aprimoramento 

pedagógico representados pela integração de saberes e a língua inglesa na Educação Infantil, pela compre-

ensão e produção oral e escrita, responsabilidade de todas as áreas, trabalho em equipe, ensino estruturado 

– metodologia que faz do aluno um partícipe do próprio processo de aprendizagem no Ensino Médio.

Ao final do ano, as discussões e propostas na área pedagógica reafirmaram a importância do contínuo 

aprimoramento pedagógico para o desempenho pleno da atividade de educar, por meio do investimento em 

aperfeiçoamento profissional e em tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao ensino.

Várias metas foram estabelecidas, tendo em vista o aprofundamento do ensino do português como segun-

da língua na Escola para Crianças Surdas Rio Branco, a incorporação crescente de ferramentas tecnológi-

cas nos processos de ensino e aprendizagem e a integração entre as áreas do conhecimento.

Inauguração do Centro de 
Desenvolvimento Aquático

A inauguração do Centro de Desenvol-

vimento Aquático Lourenço Fló Júnior, 

na Unidade Granja Vianna, represen-

tou a crença na importância da ativi-

dade de educação física e um estímulo 

a mais para a prática de esportes. 

O novo espaço, que leva o nome de Lou-

renço Fló, presidente emérito da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, compreende 

piscina coberta e aquecida, construída em 

perfeita harmonia com a exuberante na-

tureza da Unidade Granja Vianna.
Alunos desfrutam a qualidade do Centro de  
Desenvolvimento Aquático Lourenço Fló Júnior

A diretora geral, Esther Carvalho, durante apresentação
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Formação Docente 
O aperfeiçoamento profissional da equipe de educadores se sustenta na troca constante de experiências, 

na realização de cursos e na avaliação permanente de seu desempenho.

Qualidade na Educação
Como parte das atividades do colégio, Equipe Técnica e professores das duas unidades Higienópolis e Gran-

ja Vianna, reuniram-se em vários momentos do ano, com o objetivo de integrar as equipes nos processos 

de implementação dos ‘eixos de aprimoramento pedagógico’ e propiciar momentos de trabalho específico 

aos docentes que atuam nesses eixos.

Com o foco na questão da qualidade dos processos que envolvem ensino e aprendizagem, temas como 

expectativas de metas a ser atingidas, o constante aperfeiçoamento profissional e o atendimento às reais 

dificuldades dos alunos permearam as discussões e as sessões práticas.

Documentação pedagógica
O Colégio Rio Branco criou, em 2008, um grupo de estudo que teve como objetivo estudar os fundamentos 

da abordagem filosófica e pedagógica de Reggio Emília.

A cidade de Reggio Emilia, na Itália, é considerada uma referência mundial na educação de crianças de 0 a 

6 anos. Caracteriza-se pela forte participação da comunidade, que valoriza a escola pública, que se sente 

responsável pelo seu desenvolvimento. A pedagogia Reggio Emiliana envolve, entre outros aspectos, a 

documentação pedagógica, que é desenvolvida para tornar o processo de aprendizagem visível, tanto para 

o professor quanto para o aluno e a comunidade.

Oficina de Inclusão
No início do ano, professores e Equipe 

Técnica da Unidade Granja Vianna do 

Colégio Rio Branco participaram de ofici-

na, coordenada pela Escola para Criança 

Surdas Rio Branco, que propiciou impor-

tante reflexão sobre a atuação do colégio, 

diante da presença de alunos surdos em 

sala de aula.

A oficina se insere no projeto de troca 

constante de experiências e informações 

entre a Escola para Crianças Surdas e o 

colégio, que mantêm parceria, garantin-

do o ingresso de crianças surdas nos cur-

sos regulares do colégio, com o apoio de 

profissionais de Libras - Língua Brasileira 

de Sinais.Oficina especial sobre inclusão entre educadores do CRB e da ECS
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Janelas na 
Educação Infantil

Em 2008, as classes da Educação Infantil se abriram 

para o espaço interno da escola. Essa mudança na infra-

estrutura física vem inspirada na ideia de se criarem es-

paços de maior convivência entre as classes, ampliando 

o contato entre os alunos, favorecendo o compartilha-

mento das descobertas e incentivando as trocas sociais. 

Biblioteca Primo 
Páscoli Melaré - 
60 anos 

Em maio, foi comemorado o aniversário da Biblioteca 

Primo Páscoli Melaré. Uma exposição, na forma de um 

livro aberto gigante, foi montada nas dependências 

do colégio, para relembrar pessoas e fatos que vêm 

construindo esse centro do conhecimento há 60 anos. 

O primeiro livro de tombo, diários de registros de 

empréstimos e de atividades da Biblioteca, carteirinhas 

de ex-alunos compuseram a exposição, que visou a contar a história da Biblioteca, uma permanente fonte 

de pesquisa para alunos e professores, revigorada e enriquecida pelo tempo.

Doação 

A unidade Granja Vianna do Colégio Rio 

Branco recebeu a coleção de 40 anos da Re-

vista Veja, como doação de Benedito de Sou-

za, do Rotary Club de São José dos Campos. 

Em dezembro, o governador 2000/01 – Distrito 

4600, Celso Moura e sua esposa Aidê, acompa-

nharam Benedito de Souza e sua esposa Maria 

Carmen, em visita à unidade, onde puderam ver 

a coleção disposta na Biblioteca do Colégio. A 

doação enriqueceu o acervo da Biblioteca, es-

timulando o trabalho de pesquisa dos alunos.

Exposição comemora os 60 anos da Biblioteca

Profissionais do CRB e visitantes 

Janelas nas salas da EI humanizam o espaço
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Colação de Grau Especial
A formatura dos alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Rio Branco revestiu-se de um significado 

especial pela presença, entre os formandos, de duas alunas surdas.

A vitória de Jéssica Samara da Silva e Thais Marcela Melo de Lima representa o coro-

amento de um projeto de inclusão social da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

que se inicia no atendimento de surdos pela Escola para Crianças Surdas e tem 

sequência no seu encaminhamento para escolas de ouvintes, como o Colégio 

Rio Branco, reafirmando a importância do trabalho conjunto dos educadores, 

que torna efetiva a possibilidade da comunicação e da convivência com a di-

versidade. 

Nossos alunos, 
nossos talentos

Prêmio Rio Branco
O Prêmio Rio Branco, uma iniciativa da Fundação de Rotarianos 

de São Paulo, foi concedido, em 2008, a 250 alunos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.

O prêmio reconhece o alto nível de desempenho escolar, a per-

formance dos alunos em atividades ligadas ao esporte, as reali-

zações no campo artístico e de responsabilidade social. 

Da esquerda para a direita: Jéssica Sâmara da Silva, Roberta de Almeida, Thais Marcela Melo de Lima e Sabine Vergamini

Aluno levanta troféu do Prêmio Rio Branco
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Desafio de Matemática 
O Desafio de Matemática aconteceu de agosto a no-

vembro. Durante três meses, os alunos, a partir da 

5ª série do Ensino Fundamental, foram estimulados a 

exercitar sua capacidade de raciocínio e sua habilida-

de no trato com números ao realizar provas baseadas 

nos principais exames do Brasil e do exterior. Além do 

desafio, o concurso representa um importante refe-

rencial de desempenho para os participantes.

Olimpíadas Visa 
da Imaginação
O Colégio Rio Branco teve uma partici-

pação brilhante no concurso “Olimpí-

adas Visa da Imaginação”, por meio de 

sua aluna Marília Maschetto Borges, de 

11 anos, que venceu a etapa brasileira 

do concurso. Com inspiração nos Jogos 

Olímpicos de Pequim, a competição teve 

como objetivo estimular a expressão de 

crianças de 10 a 14 anos com relação ao 

tema da união global. 

A aluna do Rio Branco foi selecionada 

graças ao seu desenho intitulado “Um  

sonho com cadeira de rodas”, tendo viajado a Pequim para assistir aos jogos e conhecer os demais vence-

dores de outros 17 países. 

Coral Rio Branco
Dentre diversas apresentações 

ao longo do ano, o Coral Rio 

Branco foi um dos 22 corais de 

todo o Brasil selecionados para 

participar do VII Gran Finale – 

Festival Nacional de Corais In-

fantis. O projeto, inspirado no 

Festival Anual de Nova Iorque, 

faz de vários corais uma só voz, 

criando um grande grupo que 

se apresenta sob a regência do 

maestro Henry Leck, titular do 

festival americano. Maestro Henry Leck comanda as apresentações

Desenho intitulado “Um sonho com cadeira de rodas”

Alguns dos alunos premiados no Desafio
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Grupo de Teatro Rio Branco

Reflexão sobre a história 
política brasileira
Com a peça “Bailei na Curva”, de Julio Conte, o 

Grupo de Teatro Rio Branco reviveu parte impor-

tante da história do país, entre os anos 1964 e 

1984. Um trabalho de expressão do imaginário 

do grupo, com base em farta pesquisa de perso-

nagens, comportamentos e figurinos da época.

Gota d’Água revisitada
O estudo do teatro grego e da peça Medeia, de Eurípedes, 

motivou o Grupo de Teatro Rio Branco a montar a peça de 

Augusto Boal, Gota d’Água, inspirada na tragédia grega. 

Uma discussão com o autor sobre sua técnica de criação 

estimulou os alunos a captar fatos nos jornais, que pudessem 

inspirar a criação de um novo texto, ancorado na clássica 

história de Medeia e Jasão. 

Sarau em homenagem à imigração 
Apresentar a saga dos imigrantes que formaram a cidade de 

São Paulo foi o que motivou a realização do Sarau “As faces 

de São Paulo”, protagonizado pelos alunos da 6ª série.

Poemas, danças e músicas de vários povos contaram a história da cidade e de seu povo, num trabalho que 

primou pela pesquisa e pelo elevado nível de expressão artística.

Alunos encontram a 
escritora Ruth Rocha
Um trabalho de interpretação de 

obras literárias, realizado pelos 

alunos do Ensino Fundamental I e 

II, trouxe ao colégio a escritora Ruth 

Rocha, que é ex-aluna do Colégio Rio 

Branco. 

Textos poéticos, lúdicos e teatrais, 

criados pelas crianças, com inspira-

ção na obra da escritora, falaram do 

cotidiano e do imaginário infantil, 

resultando em apresentações que 

emocionaram a autora.

Alunos vivem jovens dos anos 60

Releitura contemporânea de Medeia, clássico do teatro grego

A autora Ruth Rocha autografa livros para os alunos
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I Festival de Natação 
O Centro de Desenvolvimento Aquático Lourenço 

Fló Junior, da Unidade Granja Vianna do Colégio Rio 

Branco, foi palco do I Festival de Natação do Colégio 

Rio Branco, realizado em dezembro.

O Festival teve como protagonistas os alunos do Ensino 

Fundamental I, que exibiram suas performances nas 

diversas categorias de nado, enchendo de orgulho pais 

e professores - uma oportunidade de avaliação do 

trabalho realizado e de troca de emoções e de alegria, 

pelas vitórias alcançadas.

Atividades educativas e de Cidadania
Projeto REAJA – Reflexão, Equilíbrio,  
Ação Junto ao Meio Ambiente

O projeto REAJA é uma iniciativa de alunos do Ensino Médio, que 

atinge todos os alunos e colaboradores do Colégio Rio Branco.

Promove maior conscientização sobre a importância de se pre-

servar o meio ambiente, pregando, na essência, a adoção de 

pequenos gestos, de mudança de hábitos que levam à atuação, 

ecologicamente responsável, junto a qualquer espaço, desde a sala 

de aula até lugares públicos em geral.

Várias ações estimulando a manutenção da limpeza na classe, a ado-

ção da coleta seletiva do lixo, a substituição do papel branco pelo  

reciclado, entre outras, permearam o ano. 

Dado o seu caráter comunitário, os 

alunos iniciaram contato com esta-

belecimentos comerciais próximos 

ao colégio, oferecendo a aplicação 

local do projeto. 

O REAJA vem exibindo resultados 

significativos no trato da questão 

ambiental, revelando talentos e 

despertando vocações que, pelo 

segundo ano, revelam escolhas na 

vida universitária voltadas para o 

estudo do meio ambiente.

O grupo sugere ações para preservação ambiental

Materiais desenvolvidos pelos alunos do REAJA

Mãe entrega premiação para filha 
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Projeto Navega Tietê
Um passeio pela região do Parque 

Ecológico Tietê ilustrou o projeto 

interdisciplinar Navega Tietê, estudo 

do meio que engloba os componentes 

curriculares de Geografia e Ciências.

Os alunos da 5ª série do Ensino Fundamen-

tal do Colégio Rio Branco navegaram pelo 

rio, visitaram o Museu do Tietê, caminha-

ram por uma trilha de mata, observando a 

rica flora e fauna da região. Com o apoio 

de professores e monitores, informaram-se sobre questões ligadas à ecologia e refletiram sobre o papel que cada 

um pode desempenhar na preservação da natureza.

Dia do Meio Ambiente
O Dia do Meio Ambiente foi lembrado pelos alunos do Colégio Rio Branco que assistiram à palestra de 

Neusa Paes Leme, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na área de ozônio e 

radiação ultravioleta. 

A cientista falou sobre as pesquisas que realiza na Estação Antártica Brasileira, ilustrando a apresentação 

com fotos e filmes, destacando a influência do aquecimento global na vida do continente gelado.

A expressão dos alunos em relação ao tema da importância dos polos para o equilíbrio do planeta veio na 

forma de cartazes, expostos nos corredores do colégio.

Programa Educacional 
de Resistência 
às Drogas 
O Programa Educacional de Resistên-

cia às Drogas (Proerd) realizou, em 

2008, sua oitava edição. A parceria 

entre o Colégio Rio Branco e a Polícia 

Militar do Estado de São Paulo vem 

resultando num trabalho que esti-

mula o pleno desenvolvimento das 

capacidades intelectuais, artísticas e 

afetivas como forma de o adolescente 

se fortalecer diante dos riscos repre-

sentados pelo consumo de drogas e 

de todas as consequências que advêm 

de seu uso.

Em cerimônias realizadas em agosto, nas unidades Granja Vianna e Higienópolis, os alunos da 4ª série 

receberam o certificado de participação no programa. 

Alunos navegam pelo rio e discutem questões sobre o meio ambiente

Turma da 4ª série em atividade do Proerd
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Feira Cultural – 
Encontro com a História
Com o objetivo de compartilhar parte do conteúdo tra-

balhado e desenvolvido ao longo do ano, o Colégio Rio 

Branco realizou a Feira Cultural, evento anual que reúne 

professores, alunos, família e amigos num dia dedicado à 

expressão do conhecimento. 

Exposições e apresentações artísticas permearam o dia, 

invocando o eixo temático do evento – a expressão da 

identidade cultural de épocas e gerações. Para relembrar 

o passado, os alunos foram incentivados a se aproximar 

de pais e avós no intuito de resgatar fatos, costumes e 

brincadeiras de outros tempos. 

Questões prementes do mundo moderno, como aque-

cimento global, crise financeira mundial, entre outros, 

também foram exploradas, por meio da exposição de tra-

balhos, evidenciando a aplicação de conceitos aprendidos 

nas diversas matérias. 

Jornada de 
Profissões 
Apoiar os alunos na escolha 

do curso superior e da profis-

são é o objetivo da Jornada de 

Profissões, um evento que o 

Colégio Rio Branco realiza em 

conjunto com as Faculdades 

Integradas Rio Branco. 

Durante todo um dia, profes-

sores das Faculdades Integra-

das Rio Branco e profissionais 

de destaque em diversas áreas 

de atuação falam sobre pro-

fissões, mercado de trabalho, 

trazendo aos estudantes a 

oportunidade de refletir so-

bre seus interesses, aptidões e 

habilidades. 
A partir da esquerda: Custódio Pereira, Vilma Rocha, Esther Carvalho, 
Maria Olivia V. Montenegro, Leda Maria Oliveira Soares e Léo Fraiman

Alunas estudam comportamento juvenil dos anos 60

Visão geral de um dos espaços da Feira Cultural.
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Eventos e 
Comemorações

Festa Junina 
As unidades Granja Vianna e Higienópolis, 

do Colégio Rio Branco, transformaram-se 

num verdadeiro arraial, animado por comidas 

típicas, inúmeras brincadeiras próprias da 

festa e música autêntica, que levou todo 

mundo para a pista, na hora da quadrilha.

Mais de 6.000 pessoas estiveram na festa das duas unidades, que teve parte da arrecadação destinada à 

Escola para Crianças Surdas Rio Branco, mantida pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Copa Nike 2008
Os alunos do Colégio Rio Branco representaram o colégio, com 

brilho, nos jogos da Copa Nike de Futebol, que aconteceram no 

decorrer do ano. 

A competição, que envolve alunos de diversas escolas de São Pau-

lo, foi marcada por expressivas vitórias do Colégio Rio Branco na 

categoria Infantil, que deu aos alunos o bicampeonato na catego-

ria Mirim, em que obtiveram o título de vice-campeão, e na cate-

goria Pré-Mirim, em que tiveram participação honrosa em todas 

as disputas.

Encontro Marcado
O já tradicional Encontro Marcado do Colégio Rio Branco, evento que 

busca aproximar família e escola, contou com a presença de duas 

personalidades de renome no cenário nacional.

Família Schürmann
Vilfredo Schürmann e sua esposa Heloisa Schürmann, que realizaram 

a volta ao mundo em um veleiro, falaram sobre sua experiência, res-

saltando a importância de um bom relacionamento no meio familiar e 

do trabalho em equipe bem planejado.

Drauzio Varella
O médico Drauzio Varella falou sobre a necessidade de se estabelecer 

um diálogo aberto e constante com o jovem, sobre situações reais de 

risco, que envolvem gravidez precoce, uso de drogas, dentre outras, 

reforçando valores e indicando caminhos.  

Os pequenos se divertem na hora da quadrilha

Time do CRB – bicampeão da Liga Intercolegial

Acima, Vilfredo e Heloisa Schürmann, 
abaixo Drauzio Varella
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Dia da Família 
O Colégio Rio Branco, com apoio da Sociedade 

Saint Andrew, de São Paulo, comemorou o Dia da 

Família, invocando o compartilhamento das cultu-

ras do Brasil e da Escócia. Comidas típicas, danças 

e um show de gaitas-de-fole marcaram esse dia de 

alegria e de estreitamento da relação entre pais, 

alunos e escola. Na Granja Vianna, o evento foi 

marcado por matroginástica envolvendo alunos e 

seus familiares.

Encontro Cultural
Com o objetivo de trazer arte e cultura para a 

escola, reunindo pais e alunos, o Colégio Rio 

Branco realizou um Encontro Cultural com 

o pianista brasileiro, radicado em Viena, na 

Áustria, Reginaldo Mordenti. Acordes perfei-

tos, aliados a detalhadas explanações sobre 

as obras executadas, arrancaram aplausos do 

público presente nos dois recitais que acon-

teceram nas Unidades Granja Vianna e Higie-

nópolis do Colégio Rio Branco.

Apresentação de Natal 
A comemoração do Natal, reunindo 

pais e familiares dos alunos de todas as 

entidades mantidas pela Fundação de 

Rotarianos de São Paulo, aconteceu nas 

unidades Granja Vianna e Higienópolis 

do Colégio Rio Branco.

Estimulados pelo tema “É preciso saber 

viver”, os alunos do Colégio Rio Branco, 

das Faculdades Integradas Rio Branco, 

da Escola para Crianças Surdas Rio 

Branco e do Centro Profissionalizan-

te Rio Branco – Cepro comunicaram 

o melhor de sua expressão artística, 

entoando, com entusiasmo, canções 

de Natal, representando e dançando, 

fazendo com que todos se irmanassem 

na alegria e na confraternização. 

Coral infantil do CRB emociona os presentes

Apresentação da St. Andrew Society

O pianista brasileiro, Reginaldo Mordenti









A Escola para Crianças Surdas Rio Branco vem 

oferecendo, desde 1977, educação regular para crianças 

surdas, da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino 

Fundamental I. 

A Escola transcende o espaço físico em que se situa, 

em termos de atuação, emprestando sua competência 

a todas as entidades mantidas pela Fundação de Rota-

rianos de São Paulo – Colégio Rio Branco, Faculdades 

Integradas Rio Branco e o Centro Profissionalizante Rio 

Branco, que acolhem alunos surdos. Por meio de pro-

gramas que orientam e apoiam essas instituições, dá 

condições aos alunos de prosseguir na sua vida escolar, 

de forma assistida.

Reconhecida por sua história, suas ações e suas 

realizações, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco 

educa em bases sólidas. Dá ao surdo raízes para que possa 

desenvolver asas e voar rumo à sua plena realização.
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Projeto Político Pedagógico 
O trabalho desenvolvido pela Escola para Crianças Surdas dá voz à cultura surda, 

permitindo que se faça conhecer e que seja respeitada, estimulando comporta-

mentos baseados na tolerância e na ausência de pré-julgamentos. 

O culto à diversidade – um dos princípios norteadores da ação educativa da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, descrito no Projeto Político Pedagógico – 

representa a possibilidade de se alargarem os espaços de convivência com os que 

se mostram diferentes aparentemente, mas que guardam a mesma capacidade 

de participar e de influir no meio social.

O sentido da “inclusão”  

Há 31 anos, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco vem demonstrando a importância de um trabalho 

que dá condições plenas de desenvolvimento ao surdo, desde a mais tenra idade. 

Graças a um ensino sólido, especializado e à interação com alunos e professores surdos e ouvintes, o 

surdo consciente da sua identidade cultural, vê garantido seu direito de aprender e de partilhar suas 

ideias e seus talentos. 

O trabalho da escola vai além da atuação junto ao surdo. Leva a cultura surda e o aprendizado da língua 

de sinais a toda a comunidade e garante apoio à admissão de surdos em classes regulares do Colégio Rio 

Branco e escolas parceiras, assim como nas demais entidades mantidas pela Fundação de Rotarianos de 

São Paulo – Faculdades Integradas Rio Branco e Centro Profissionalizante Rio Branco. 

A inclusão do surdo na comunidade riobranquina preserva a singularidade; representa uma oportunidade 

rica de compartilhar significados diferentes e alargar a compreensão das relações humanas.

Programa de Estimulação do Desenvolvimento (PED)
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Congresso 
Internacional de 
Educação para Surdos 

Em 2008, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco pro-

moveu o “Congresso Internacional de Educação para Sur-

dos – Bilinguismo: Práticas e Perspectivas”. Essa realização 

se insere no quadro da visão da Fundação de Rotarianos 

de São Paulo que é ser referência, nacional e internacional, 

na área de educação.

O evento reuniu mais de 400 pessoas vindas de diversas partes do mundo. Estiveram representadas a Fede-

ração Nacional de Surdos da Colômbia; a University College London, da Inglaterra; a Universidade Metro-

politana de Ciências da Educação, do Chile; a Stockholm University, da Suécia; a Gallaudet University, dos 

Estados Unidos e o Rotary Club de Rochester, Estados Unidos.

O Congresso discutiu ideias e apontou soluções diante de questões relacionadas à educação de surdos. Pro-

fissionais de diversas especialidades e representantes de entidades internacionais, voltadas ao atendimento 

de surdos, discutiram temas, como relação entre direitos humanos e língua de sinais, trabalho com bebês 

surdos, letramento na surdez e bilinguismo. Mais amplamente, os participantes discutiram as formas de 

ação das instituições face à defesa dos direitos dos surdos.

Paralelamente ao Congresso, aconteceu o lançamento do livro “Educação para surdos – práticas e perspec-

tivas”, uma coletânea das palestras, discussões e recomendações.

Uma exposição mostrou a história de 30 anos da escola, marcados pela fé na capacidade de participação 

social e profissional do surdo.

9º Encontro 
Comemorativo  
do Dia do Surdo 

A Escola promoveu o 9º Encontro Comemorativo 

do Dia do Surdo, reunindo escolas e associações 

do Brasil para uma rica troca de experiências e 

apresentação de trabalhos voltados à valorização 

da cultura surda.

O evento, aguardado, todos os anos, pela comuni-

dade surda, teve mostras de poesia, apresentação 

de peças teatrais, contação de histórias e danças, cumprindo, plenamente, seu objetivo de divulgar produ-

ções de crianças e jovens surdos no campo da arte.

Abertura do Congresso “Bilinguismo: práticas e perspectivas”

Alunos e profissionais comemoram o sucesso do evento



re
la

tó
rio

 a
nu

al
 2

00
8

74

Homenagem
A Escola para Crianças Surdas foi homenage-

ada pela Câmara Municipal de São Paulo, em 

sessão solene que comemorou os 103 anos 

de fundação do Rotary Club Internacional, 

numa iniciativa do vereador Gilson Barreto.

Foram lembrados os trinta anos da escola, 

vividos em total consonância com os ideais 

rotários de servir ao bem comum, por meio 

de causas sociais relevantes. 

Visita 

Secretaria Municipal da Pessoa com  
Deficiência e Mobilidade Reduzida 

O Secretário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida, de São Paulo, Renato Corrêa Baena, visitou, em 

agosto, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco.

A qualidade dos serviços educacionais oferecidos surpreendeu o secretá-

rio, que manifestou desejo de realizar projetos conjuntos no futuro. 

Parceria RCSP Av. Paulista e Fundação
O Rotary Clube Avenida Paulista e a 

Fundação de Rotarianos de São Pau-

lo firmaram o compromisso de atuar, 

conjuntamente, em um projeto de 

detecção precoce de surdez.

O projeto prevê a realização de tes-

tes auditivos em bebês nascidos em 

maternidades de Cotia e Carapicui-

ba, regiões carentes da Grande São 

Paulo, e o consequente trabalho de 

orientação promovido pela Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco, 

tendo em vista o desenvolvimento e 

a educação dessas crianças. 

A partir da esquerda: vereador Gilson Barreto, Sabine Vergamini,  
Eduardo de Barros Pimentel e Kazuhiro Mori

Secretário Municipal, Renato Corrêa Baena

A partir da esquerda: Itamar Hiráclio, Sandra Irene Cubas, 
Sabine Vergamini, Eduardo de Barros Pimentel e EGD Raul Casanova Jr.
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Programa Ação - 
Rede Globo

A experiência no trabalho com surdos, desenvolvido 

pela Escola para Crianças Surdas Rio Branco, recebeu 

destaque no programa Ação, da rede Globo.

Ilustrando o tema da educação inclusiva, a atuação 

da escola foi lembrada pelo seu Programa de Conti-

nuidade de Escolaridade, que assegura aos surdos a 

sequência de estudos após o Ensino Fundamental I, em escolas de ouvintes, como o Colégio Rio Branco. 

Palestra
A Escola para Crianças Surdas trouxe, em 2008, 

duas profissionais surdas para falar aos alunos 

sobre as atividades de trabalho que exercem, 

com o objetivo de mostrar as diversas possibi-

lidades de exercício de uma profissão.

Cláudia Hayakawa, chefe de cozinha, e 

Ligia Simone, biomédica, expuseram as 

especificidades de suas ocupações e deixaram 

a mensagem de que, ao surdo, tudo é permitido, 

cabendo, tão somente, a ele o empenho na 

busca da sua realização pessoal e profissional. 

Premiação
Os alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco, Gabriel 

Hagui dos Santos, Mikaela Muramatsu Rodrigues e Andressa 

Coutinho Koubo, estiveram entre os vencedores do 8º Concur-

so Internacional de Artes para Crianças e Jovens, promovido 

pelo Instituto de Artes Rubnik, da Polônia.

A premiação enche de orgulho a Escola para Crianças Surdas, 

que vê seus alunos mostrarem seus talentos para além da sala de 

aula, reforçando sua capacidade de expressão por meio da Arte. 

A coordenadora da ECS, Sabine Vergamini

Claúdia Hayakawa e Ligia Simone

Obra de arte de aluno da ECS
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Traduzindo 
significados 

Os alunos do 2º ano realizaram um 

trabalho de tradução, para a Língua 

Brasileira de Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), do conteúdo dos 

videoclipes ‘Ora Bolas’ e ‘Sopa do 

Nenê’, do grupo Palavra Cantada. 

A atividade, filmada em sala, resul-

tou em um novo videoclipe, em que aparecem os próprios alunos, tendo como fundo a imagem do próprio 

vídeo que inspirou o trabalho. O objetivo do trabalho foi apreender os significados presentes na obra e 

interpretá-los em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Curso de Libras
A Escola para Crianças Surdas Rio Branco ofereceu aos alunos da 4a, 5a e 6as séries do Colégio Rio Branco, uni-

dades Higienópolis e Granja Vianna, um curso básico de língua brasileira de sinais (Libras).

A iniciativa teve objetivos amplos de ensinar aos alunos ouvintes a Libras, além de alargar o entendimento 

sobre o modo de viver dos surdos, levando à quebra de preconceitos e estimulando-os à aproximação entre 

alunos surdos e ouvintes.

Dia do Meio 
Ambiente

A Escola para Crianças Surdas comemorou 

o Dia do Meio Ambiente, chamando a aten-

ção para os perigos decorrentes do desres-

peito à natureza. 

Por meio da expressão artística e de discus-

sões em sala de aula, as crianças ressalta-

ram a importância de gestos simples, como 

deixar de jogar lixo na rua e colaborar com 

a coleta seletiva, separando e classificando 

o lixo doméstico.

Um clique dos alunos no site www.clickarvore.com.br marcou o final das comemorações, significando uma 

nova árvore plantada na mata atlântica. 

Alunos traduzem conteúdo de vídeos para Libras 

Aluna da ECS participa do projeto clickarvore
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Visita ao Museu  
de Arte Moderna 

Uma tarde dedicada à Arte foi o que viveram os alunos da escola, 

por ocasião da ida ao Museu de Arte Moderna – MAM de São Paulo. 

Recepcionados por monitores surdos, os alunos do 2º ano à 4ª série 

do Ensino Fundamental visitaram a exposição Natura, com obras 

de Franz Krajcberg, e encantaram-se com a utilização artística de 

materiais e resíduos da natureza.

A visita monitorada por surdos é fruto do projeto “Aprender para 

Ensinar”, em que o MAM treina alunos surdos de várias escolas para 

que, com o seu trabalho, ajudem outros surdos a apreciar bem as 

exposições do museu.

Festa Junina
A festa junina de 2008 foi marcada 

por muita alegria, traduzida em brin-

cadeiras típicas e na apresentação da 

tradicional quadrilha.

Alunos, pais, amigos e professores re-

forçaram laços e se divertiram em meio 

à música contagiante da sanfona e aos 

deliciosos quitutes juninos.

Teatro – Príncipe Cinderelo com CRB 
Os alunos da Escola para Crianças Surdas recepcionaram, com en-

tusiasmo, os colegas da Unidade Higienópolis do Colégio Rio Bran-

co, num dia de visita que resultou em trocas importantes.

Conduzidos por professores e alunos da escola, os colegas do colégio 

conheceram as instalações da escola, uma estrutura adaptada às 

condições do surdo para servir, plenamente, às suas necessidades.

Em seguida, os alunos ECS apresentaram uma mapa conceitual com 

as diferenças entre as histórias Cinderela e Príncipe Cinderelo. A visi-

ta foi encerrada com uma animada balada, da qual todas as crianças 

participaram, usando coroas personalizadas, criadas e produzidas 

pelos próprios alunos.

Alunos em visita monitorada do MAM

Estudantes com roupas típicas para a quadrilha

A história do “Príncipe Cinderelo” 
encantou todos



re
la

tó
rio

 a
nu

al
 2

00
8

78

Esportes
Festival Cultural e Esportivo Para Alunos Surdos
Os alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco participaram do III Festival Cultural e Esportivo Para 

Alunos Surdos, promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em comemoração ao Dia do Surdo, 

obtendo expressivos resultados em diversas modalidades esportivas.

O evento, realizado em setembro, no SESC Interlagos, reuniu escolas de São Paulo voltadas à educação de 

surdos, com o objetivo de estimular a socialização e o cultivo de hábitos saudáveis. Representou, também, 

uma oportunidade para a revelação de novos talentos no esporte e na cultura surda. 

Incentivo à 
atividade física
A quadra coberta, desti-

nada à prática esportiva 

e à realização de even-

tos, representou um 

estímulo a mais para os 

alunos da Escola para 

Crianças Surdas Rio 

Branco, que passaram a 

contar com um espaço 

ampliado para suas au-

las de Educação Física.

Turma da ECS exibe suas medalhas

Quadra coberta da escola
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Projetos  
desenvolvidos 
por alunos

Pais, alunos e professores aplaudiram as 

apresentações de trabalhos realizados pelos 

alunos da Escola para Crianças Surdas, no de-

correr de 2008.

As apresentações, fruto de atividade em 

grupo, mostraram realizações diversas, tra-

zendo temas como ‘línguas de sinais no mundo’, ‘mutação genética’, assim como produções em vídeo, 

roteiros de filmes, contação de histórias e fotografia pinhole (sistema alternativo de fotografia).

O exercício da escolha de temas, aliado à pesquisa de conteúdos e à adequada expressão oral, compõe o 

objetivo maior das atividades que é o de estimular o aluno a identificar seus interesses, a interagir com os 

colegas e a se expor, comunicando suas ideias.

Formatura 

A formatura dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I foi um momento de alegria, de 

reconhecimento e de emoção. 

O superintendente da Fundação, Marco Rossi, a diretora-geral do Colégio, Esther Carvalho, 

a coordenadora do Cepro, Susana Penteado, a coordenadora da Escola para Crianças Surdas,  

Sabine Vergamini, a professora homenageada Mirtes Hissae Hayakawa, profissionais da escola e 

convidados aplaudiram os formandos pelo ingresso na nova fase da vida escolar.

O paraninfo da turma, Ivo Nascimento, membro do Conselho Superior da Fundação de Rotarianos 

de São Paulo, saudou todos e se declarou um admirador das conquistas dos jovens.

Alunos durante contação de histórias em Libras

O paraninfo, Ivo Nascimento

Turma de formandos









O Centro Profissionalizante Rio Branco – Cepro é certi-

ficado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CMDCA, como entidade alinhada aos 

princípios da Lei do Aprendiz. Capacita, gratuitamente, 

jovens de baixa renda de escolas públicas, dando-lhes 

condições de obter o primeiro emprego como aprendizes, 

após um curso de seis meses, em que incorporam conte-

údos básicos para o exercício da sua função.

Em relação a empresas, o Cepro oferece o serviço 

de contratação do aprendiz e capacitação contínua, 

detectando necessidades de aprimoramento no decorrer 

do período de contrato.

Ao construir uma ponte entre a empresa – que necessita 

contratar um aprendiz - e o jovem, que anseia por uma 

ocupação remunerada, o Cepro faz mais do que indicar 

um caminho: promove a confiança no futuro, que resulta 

do sentimento de se saber apto para o trabalho.
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Projeto Político Pedagógico
A questão da competência no quadro da concepção de educação e práticas 

pedagógicas, formulada pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

apresenta-se como corolário de vários fatores: relações interpessoais, 

desenvolvimento do próprio ser em busca da sua plenitude individual, 

conhecimento e fazer. 

Ao formar jovens para o primeiro emprego, o Cepro busca estimular o apren-

der a fazer, o autoconhecimento, o desenvolvimento do espírito empreende-

dor e da capacidade de trabalhar em equipe. Na essência dos ensinamentos 

que recebe, o futuro aprendiz conclui que a competência é fruto de um 

conjunto de atitudes e posturas que deve manter ao longo da vida.

É nesse espírito que o Projeto Político Pedagógico foi elaborado e incorpora-

do por todos os educadores e Equipe Técnica do Cepro, que atuam para que 

processos de admissão em empregos sejam o início de felizes histórias profissionais.

Palestra inaugural 
Palestras, tendo pais de novos alunos como convidados, marcaram o início dos semestres no Cepro, com 

apresentação dos conteúdos e atividades a ser desenvolvidos ao longo do programa. 

Coordenadores e professores destacaram a importância da participação em um programa que é referência 

na capacitação de aprendizes para o mercado de trabalho. O papel da família foi lembrado pelo que repre-

senta de apoio ao jovem, do ponto de vista emocional, assim como de estímulo para que evolua no estudo 

e chegue, vitoriosamente, ao primeiro emprego. 

Jovem Aprendiz do 
Cepro na TV Cultura 

O trabalho com jovens visando à obtenção do primeiro 

emprego, realizado pelo Centro Profissionalizante Rio 

Branco – Cepro, foi tema especial de uma reportagem do 

programa Balanço Social, veiculado pela TV Cultura.

A matéria registrou o dia-a-dia dos alunos em sala de aula, 

demonstrando a importância do Curso de Capacitação 

Prévia para a formação do futuro aprendiz. 
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Semana do  
Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Ce-

pro, na Unidade Granja Vianna, propôs reflexão 

sobre os problemas do meio ambiente e chamou 

a atenção para a responsabilidade de cada um 

– com destaque para o papel do jovem que está 

ingressando no mercado de trabalho. Estimulados 

a expressar sua criatividade, os jovens criaram e 

encenaram uma peça alusiva ao tema.

Uma passeata dos alunos, dentro da Unidade Granja Vianna, alertando colegas e professores sobre os pe-

rigos de se negligenciarem os cuidados com a natureza e as consequências para o futuro da humanidade, 

representou o exercício da atitude da manifestação por causas justas.

Palestras 

O Centro Profissionalizante Rio Branco promoveu, ao 

longo do ano, diversas palestras, objetivando preparar 

os futuros aprendizes para enfrentar, com confiança 

o mercado de trabalho. 

Qualidade
No campo da Qualidade, os alunos do Cepro 

conheceram os fundamentos da metodologia japonesa 

dos “Cinco S” na palestra proferida pela supervisora de 

Qualidade, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho, 

da Danisco, Thays Oliveira. 

Postura profissional
Questões como empreendedorismo, postura profissional, empenho e busca incessante por resultados, con-

fiança nos próprios talentos e superação de limites foram discutidas pelo especialista em Administração, 

Roger Barki, voluntário do Cepro. 

Ética
A diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, em consonância com o tema ‘vida no trabalho’, 

ministrou palestra sobre Ética, falando aos jovens sobre a importância do respeito pelas características 

pessoais, pelas diferenças e pelo próprio local onde se exerce a atividade profissional.

Saúde
O tema da Saúde trouxe aos alunos a oportunidade de examinar questões ligadas a doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez precoce, em palestra ministrada por Kátia Teixeira Zanini, numa parceria com a 

empresa Danisco.

Jovens apresentam trabalhos sobre o tema

Thays Oliveira, supervisora da empresa Danisco
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Oficinas
O Cepro criou, em 2008, um programa 

de oficinas com o objetivo de reforçar os 

conhecimentos de alunos já formados 

no curso de Capacitação Básica, 

mas ainda não contratados como 

aprendizes. As atividades são semanais, 

com duração de dois meses, constando 

de aulas de Matemática, Português, 

Administração e Inglês, assim como 

orientação sobre comportamento e 

postura na vida profissional.

Empregabilidade 
A aula inaugural do programa tratou de empregabilidade e foi conduzida por Roger Barki, experiente 

executivo com atuação em grandes empresas, voluntário do Cepro.

Falando aos jovens sobre as principais atitudes que determinam o grau de empregabilidade de um 

profissional, o palestrante destacou os principais requisitos para se obter sucesso em processos de seleção.

Leitura e Escrita
A Oficina de Leitura e Escrita, uma proposta de incentivo ao estudo da língua portuguesa, é oferecida aos 

alunos regulares do curso de Capacitação Básica e aos já empregados, em período de acompanhamento. 

Em sua 14ª edição, a oficina teve como tema ‘A vida é feita de escolhas’, baseado no eixo norteador do 

Cepro, em 2008, ‘Boas ações promovem harmonia’. As atividades desenvolvidas estimularam não só a 

expressão da escrita e da oralidade, mas, também, a reflexão sobre situações inerentes à realidade dos 

alunos, levando à comunicação de vivências pessoais.

A partir da esquerda Ederson Aparecido da Luz, o empresário-voluntário 
Roger Barki, Susana Penteado e Rubens Campos

Alunos estudam aspectos da Língua Portuguesa
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Parcerias
O Centro Profissionalizante Rio Branco - Cepro estabeleceu 

parcerias com instituições sindicais do Estado de São Paulo, 

o que representa a oportunidade de formação profissional 

complementar para os alunos do Cepro e um Programa de 

Capacitação Básica para o Trabalho para surdos e pessoas com 

deficiência física.

Sescon
O convênio com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 

Pesquisas no Estado de São Paulo – Sescon prevê a oferta do curso de Escritura Fiscal aos jovens que 

completarem a capacitação básica oferecida pelo Cepro. Esse curso já formou, em 2008, 27 alunos do 

Núcleo Oeste do Cepro.

 

Selur
A parceria com o Sindica-

to das Empresas de Lim-

peza Urbana no Estado de 

São Paulo – Selur resultará 

na oferta do Programa de 

Aprendizagem Profissional 

para surdos e pessoas com 

deficiência física.

Aluna do Programa de Aprendizagem para Surdos e Pessoas com Deficiência Física

O presidente da FRSP, Eduardo de Barros Pimentel e presidente do SELUR, 
Ariovaldo Caodaglio

A partir da esquerda: O representante do Sescon, 
Manuel Maia, Susana Penteado e Eduardo de Barros Pimentel
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3ª Rodada de 
Negócios do CIESP 

Os jovens do Centro Profissionalizante Rio Branco 

– Cepro participaram da 3ª Rodada de Negócios 

do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – 

Ciesp, recepcionando os convidados - uma forma de 

exercitar o convívio no meio empresarial. 

Formaturas
Várias festividades marcaram a formatura da 3ª e 4ª turmas do 

Programa de Aprendizagem Profissional do Centro Profissionali-

zante Rio Branco – Cepro. Relatos emocionados sobre a impor-

tância da formação adquirida permearam as cerimônias, deixan-

do a certeza de um trabalho de alto significado social. 

A fala do presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

Eduardo de Barros Pimentel, expressou o desafio permanente de 

se construir e manter uma carreira de sucesso: “É no dia-a-dia 

que temos a oportunidade de fixar metas e alcançá-las e, assim, 

descobrimos nossas habilidades e aptidões”.

Mutirão Digital 
O projeto Mutirão Digital, criado pela Fundação de 

Rotarianos de São Paulo e coordenado pelo Centro 

Profissionalizante Rio Branco - Cepro, capacitou, em 

2008, mais de 100 professores da rede pública na 

utilização pedagógica da informática e da Internet.

Voluntários das entidades mantidas pela Fundação 

dedicam parte de seu tempo a esse trabalho de 

treinamento, dividindo e trocando conhecimento 

sobre a atividade de educar com a ajuda dos 

modernos recursos da tecnologia. 

Integrantes da equipe do Cepro

Jovens aprendizes se emocionam na comemoração

Voluntária esclarece dúvida dos educadores durante capacitação
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Jovens Atores e Poetas do Cepro 
O grupo Jovens Atores e Poetas do Cepro em-

prestaram sua arte a vários eventos das enti-

dades mantidas pela Fundação de Rotarianos 

de São Paulo. 

Interpretando a peça ‘Uma belíssima história 

para todas as idades’, o grupo emocionou os pre-

sentes no encontro realizado na Unidade Granja 

Vianna, que reuniu alunos da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental I do Colégio Rio Branco 

- momento em que se reconheceu o talento e a 

força da comunicação com o público.

O Concerto de Natal, realizado nas duas unidades 

do Colégio Rio Branco, foi igualmente brindado 

com a presença do grupo, que fez da ocasião um 

especial momento de celebração poética, marca-

da pela singeleza e pela alegria contagiante.

Coral do Cepro
As vozes afinadas do Coral do Cepro fizeram-se ouvir em vários eventos durante o ano. Encantando plateias 

as mais diversas, o grupo se apresentou na festa de funcionários da Danisco, em setembro; por ocasião das 

festas de Natal, nos Shoppings Continental e Eldorado; para alunos e colaboradores das Faculdades, em 

novembro e no Concerto de Natal realizado no colégio. 

Em todas as ocasiões, houve uma demonstração de apreço à arte da música e de dedicação ao trabalho.

Coral interpreta obras clássicas

Jovens Atores e Poetas do Cepro
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  Nossas metas
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Desenvolver a formação dos docentes das entidades  
mantidas, por meio do aprimoramento profissional; 
estudar e implantar um modelo de curso de graduação 
de Pedagogia diferenciado, para a formação de docentes.

Consolidar, ampliar e difundir a imagem institucional 
da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Implantar, no Colégio Rio Branco, o Programa Revisão -  
curso voltado à revisão dos conteúdos do Ensino Médio, 
com foco no preparo para vestibulares.

Implantar, por meio das Faculdades Integradas 
Rio Branco, cursos de pós-graduação  e extensão, na  
Unidade Higienópolis, e graduação, pós-graduação e  
extensão na Unidade Granja Vianna, do Colégio Rio Branco.

Estudar o Ensino Técnico Profissionalizante e analisar a 
viabilidade de sua implantação no Centro Profissionalizante  
Rio Branco.

Elaborar modelo bilíngue de atendimento a crianças surdas,  
de 0 a 3 anos, na Escola para Crianças Surdas Rio Branco. 

Estruturar a área de Inteligência de Marketing na Fundação de 
Rotarianos de São Paulo.



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 Lawrie Reid

Marcos Gasparian

Niso Vianna

Oscar Müller Caravellas

Paulo Reis de Magalhães

Pedro Monteiro Pereira Queiroz

Rodolfo Ortenblad

Os ideais da Fundação de Rotarianos de São Paulo foram traçados por vinte homens que 
acreditaram num sonho e criaram essa grande obra. Seus nomes jamais serão esquecidos 
e a ousadia responsável sempre servirá de exemplo aos que reconhecem, na educação, o 
caminho transformador da sociedade.

  Homenagem aos Fundadores
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Álvaro Machado

Marcos Gasparian

José Ermírio de Moraes Filho

O sonho dos Fundadores criou a Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Para que esse sonho se transformasse em realidade, foi imperioso o concurso de 
muitas pessoas, ao longo desses mais de 60 anos, que doaram de si, de seu entusiasmo, 
transformando sementes em vários frutos, um legado à sociedade marcado pela fé nos 
valores supremos da ética, da solidariedade e da competência.

As figuras dos presidentes que estiveram à frente da Fundação exerceram a missão 
maior de aglutinar essas pessoas, convocá-las para a ação e extrair delas o melhor de 
seus talentos, garantindo-lhes a participação honrosa no projeto de formar crianças, 
jovens e adultos na consecução de seus objetivos de vida. 

Cada um, a sua maneira, em função de sua personalidade, suas habilidades e competências, 
soube enfrentar desafios de diversas ordens para pôr em marcha essa obra que é, hoje, 
orgulho da sociedade. Esses líderes, muitas vezes, abdicando de suas vidas pessoais, 
souberam se curvar à sua nobre tarefa de conduzir, como voluntários, a Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, para que metas fossem atingidas, garantindo a continuidade 
do projeto.

Nossa homenagem aos presidentes Álvaro Machado, Marcos Gasparian e José Ermírio de 
Morais Filho, homens de destaque em suas áreas de atuação profissional e empresarial, 
rotarianos ilustres que doaram do seu dinamismo, zelo e comprometimento para que 
a Fundação de Rotarianos de São Paulo realizasse, plenamente, seu ideal, seguindo 
seu rumo frente a desafios cada vez maiores, na sua visão de ser referência nacional e 
internacional na área de educação.

  Homenagem aos Presidentes da Diretoria
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FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
Av. Higienópolis, 996 São Paulo – SP
01238-910
tel: (11) 3829-2900
www.frsp.org

Presidência
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
relinst@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

  Nossos endereços

Colégio Rio Branco
www.crb.g12.br

Diretora-Geral
Esther de Almeida Pimentel Mendes Carvalho
diretoriageralcrb@crb.g12.br 
Fone: (11) 3829-2900
Diretoria: ramal 2927

Unidade Higienópolis
Diretora
Esther de Almeida Pimentel Mendes Carvalho
diretoriaunidadehig@crb.g12.br  
Fone: (11) 3829-2900
Diretoria: ramal 2927

Unidade Granja Vianna
Diretor
Roberto Sales
diretoriaunidadegv@crb.g12.br
Fone: (11) 4613-8500
Diretoria: ramal 8471

Escola para Crianças Surdas Rio Branco
www.ecs.org.br
Fone: (11) 4613-8500

Coordenação
Sabine Antonialli Arena Vergamini
ecs@ecs.org.br
Secretaria: ramal 8478

Centro Profissionalizante Rio Branco
www.cepro.org.br
cepro@cepro.org.br
Fone: (11) 4613-8500

Coordenação
Susana Maria Aguerre Hughes de Salles Penteado
cepro@cepro.org.br
Secretaria: ramal 8480

Faculdades Integradas Rio Branco
www.riobrancofac.edu.br
Fone: (11) 3879-3100 / 0800-559611

Diretor-Geral
Custódio Pereira
diretoriageral@riobrancofac.edu.br
Diretoria: ramal 3128

Diretor Acadêmico
Edman Altheman
diretoria-academica@riobrancofac.edu.br
Diretoria Acadêmica: ramal 3129






