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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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É com prazer que lhes apresento as atividades de 
2009, ano em que celebramos o décimo aniversário 
das Faculdades Integradas Rio Branco. 

A comemoração enche de satisfação a Fundação de 
Rotarianos de São Paulo que vê, coroado em bases 
sólidas, seu projeto educacional há muito sonhado. 
No ano de 1999, a inauguração dos cursos superiores 
viu germinar a semente lançada no primeiro estatuto 
da Fundação, de 1946, que preconizava a oferta de 
serviços educacionais em todos os níveis.

Com um campus na zona oeste de São Paulo, desde 
2001, o projeto das Faculdades Integradas Rio Branco 
vem demonstrando seu pleno vigor por meio de 
melhorias contínuas na infraestrutura e dos excelentes 
resultados obtidos na área do conhecimento.  

O estímulo permanente à busca da excelência e a 
presença, no campus, de profissionais do mercado, 
comunicando soluções exitosas em seus ramos de 
atuação, vêm comprovando o valor do saber que alia 
a teoria à experiência.

O relacionamento com entidades representativas 
do mundo empresarial e educacional, no Brasil e no 
exterior, registra um saldo positivo na troca de visões, 
soluções e de caminhos no campo da educação.

 Reafirmando seu papel de responsabilidade social 
ligada à prática do voluntariado, as Faculdades 
Integradas Rio Branco estimulam os alunos a dar de 
si em prol do próximo. A força da causa se manifesta 
em ações como o trote solidário e o Dia Diferente, 
em que os alunos se dedicam a atividades de caráter 
humanitário, na forma de atendimento jurídico 
gratuito à comunidade, apoio escolar a alunos de 
escolas públicas da região e visita a entidades de 
assistência social e de promoção humana. 

Reconhecidas nacionalmente e 
internacionalmente, as Faculdades Integradas Rio 
Branco têm, ao longo do tempo, reunido menções 
de louvor a seus cursos, classificados entre os 
melhores do País – um atestado da excelência que 
marca a gestão e a proposta pedagógica.

À alegria pelas comemorações dos dez anos das 
Faculdades somaram-se outras, que fizeram de 2009 
um ano a ser lembrado. A Fundação de Rotarianos de 
São Paulo intensificou a prática do benchmarking em 
educação, estimulando gestores e educadores a conhecer 
experiências reconhecidas em vários países. Com isso, vem 
impulsionando a inovação na gestão e o aperfeiçoamento 
das metodologias de ensino e aprendizagem, que se 
aplicam a todas as instituições mantidas.  

MEnSAGEM dO PRESidEnTE
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Visitas internacionais de lideranças rotarianas e de 
grupos de estudo vinculados ao Rotary International 
ou não, além das atividades desenvolvidas 
pelo Departamento de Relações Internacionais, 
representaram uma oportunidade significativa de 
intercâmbio de ideias e de divulgação de nossa obra 
educacional no exterior. A atuação da Comissão 
Brasil-Portugal & Países de Língua Oficial Portuguesa 
– CIP_PLOP, apoiada pela Fundação de Rotarianos de 
São Paulo e pelo Rotary, promove a integração entre 
os povos de língua portuguesa por meio das ações 
dos rotarianos dessas nações em busca da paz e em 
benefício do progresso econômico, social e cultural 
de seus países. 

No Colégio Rio Branco, grandes realizações 
permearam o ano letivo, com destaque para a 
superação dos problemas decorrentes do surto 
da gripe H1N1, revelando possibilidades efetivas 
de educação a distância. No campo da formação 
continuada do corpo docente, vários momentos de 
estudo trouxeram, como resultado, a aplicação de 
novos recursos ao dia a dia da atividade educacional, 
constituindo-se num incentivo permanente ao 
aperfeiçoamento do saber. Expressivas realizações 
dos alunos no campo da ciência, do esporte e da 
arte premiaram o esforço dos educadores no seu 
estímulo à contínua busca pelo ideal na expressão 
do aprendizado. Como integrante do Programa de 
Escolas Associadas da Unesco, o Colégio Rio Branco 
participou das reuniões da entidade, trazendo sua 
colaboração ao projeto que visa a integrar escolas de 
todo o mundo em torno dos ideais da Unesco.

Para o Cepro, o ano foi de reconhecimento público 
da importância social de sua atividade. Vencedor do 
Prêmio Anamatra de Direitos Humanos, na categoria 
Instituição, o Centro Profissionalizante Rio Branco foi 
premiado pela Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, que o exaltaram na sua missão 
de dar condições de empregabilidade a jovens. 

Os convites para integrar o Cadastro Nacional de 
Aprendizagem, grupo de trabalho sobre mão de obra 
aprendiz, do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente, além da participação no Fórum Paulista 
de Aprendizagem Profissional, põem em relevo o 
nobre papel do Cepro: contribuir, eficazmente, para 
que jovens de baixa renda, surdos e pessoas com 
deficiência física se insiram na sociedade, ofertando-
lhe seu talento e sua competência para o trabalho.

A Escola para Crianças Surdas Rio Branco vem, 
a cada ano, aperfeiçoando sua capacidade de 
atendimento. Em 2009, inaugurou-se o Ambiente de 
Estimulação e Desenvolvimento, caracterizado pela 
simulação de uma casa em que se reproduzem as 
condições ideais de aprendizado e de observação da 
evolução de bebês surdos. A participação da família, 
importante apoio psicoemocional no processo de 
aprendizagem, deu-se em vários projetos, com 
destaque para a proposta que reuniu pais na criação 
de histórias, contadas na Língua Brasileira de Sinais 
e gravadas em vídeo, disponibilizado na Biblioteca 
da escola. Celebrações em conjunto com alunos do 
Colégio Rio Branco festejaram o valor da integração 
e da inclusão. 

Diante de tantos e significativos resultados, quero 
dividir nossa alegria com diretores, conselheiros, 
gestores, educadores e colaboradores que, 
com seu empenho e dedicação, contribuíram, 
efetivamente, para a contínua evolução de nosso 
projeto educacional. Às famílias, que nos conferem 
a corresponsabilidade da formação de seus filhos, 
nosso agradecimento pela confiança e pela parceria 
ao longo dos 64 anos de existência da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo.

Eduardo de Barros Pimentel 
Presidente

“A Fundação vem impulsionando a inovação na gestão e 
o aperfeiçoamento das metodologias de aprendizagem, 

que se aplicam a todas as instituições mantidas.” 
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo orgulha-

se de oferecer à sociedade uma obra educacional 

que contempla todos os níveis de ensino, além da 

educação de surdos e da capacitação profissional 

de jovens de baixa renda.

Há 64 anos, como fruto do sonho de 20 

rotarianos ilustres, a Fundação de Rotarianos  

de São Paulo vem se aplicando na modernização 

de metodologias e recursos voltados ao exercício 

pleno da atividade de educar. Cumpre, assim,  

seu propósito de formar gerações aptas 

a enfrentar desafios e contribuir para a 

transformação da realidade.
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 PlAnejAmento

6º encontro Visão e missão
O 6º Encontro Visão e Missão, realizado em abril de 2009, 

reuniu conselheiros, diretores e gestores da Fundação de 

Rotarianos de São Paulo e contou com a honrosa presença de 

esposas de conselheiros e do diretor eleito do Rotary International 

2009/2011, Antônio Hallage. À avaliação das atividades 

desenvolvidas ao longo de um ano seguiram-se reflexões sobre 

os princípios a servir de base para as realizações de 2009. 

Um almoço de confraternização marcou o encerramento do 

encontro, que confirmou valores e compromissos de busca da 

excelência na realização dos projetos educacionais da Fundação.

Conselheiros, diretores e gestores da FRSP

 ConSelHoS

Posse dos Conselhos de 
Presidentes e Comunitário

No mês de julho, o Conselho de Presidentes 

se reuniu, sob a presidência de Edson Machado 

Filgueiras, para empossar os novos membros e eleger 

sua Mesa Dirigente, que conduzirá os trabalhos de 

julho de 2009 até 30 de junho de 2010. A Mesa 

Dirigente ficou assim constituída: Presidente: Alaíde 

da Silva Pereira Vitorino RCSP Sudeste – D 4420 Vice-

Presidente: Edson Cunha Borcato - RCSP Morumbi - D 

4610 Secretário: Ronaldo Carlos de Moura - RCSP 

Norte - D 4430.

Em agosto, o Conselho Comunitário deu posse 

a seus novos conselheiro e elegeu sua Mesa 

Dirigente para a gestão 2009-10, que ficou assim 

constituída: Presidente: Eduardo de Barros Pimentel, 

Vice-Presidente: José Antonio Figueiredo Antiório, 

Secretário: José Américo Fischmann – RC Itapevi.

Edson Cunha Borcato, Alaíde da Silva Pereira Vitorino e Ronaldo Carlos de Moura

José Antonio Antiório, Altamiro Ribeiro Dias, Eduardo de Barros Pimentel,  
Sizenando Afonso, Ligéia Stivanin e José Américo Fischmann
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Rotary Club São Paulo –  
jardim das Bandeiras

A convite do EGD Nadir Zacarias, Eduardo de Barros 

Pimentel proferiu palestra na Reunião Ordinária do Rotary 

Club São Paulo – Jardim das Bandeiras sobre a trajetória 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, desde os seus 

primórdios até os dias de hoje em que se integram ao 

seu ideal de educar o Colégio Rio Branco, as Faculdades 

Integradas Rio Branco, o Centro Profissionalizante Rio 

Branco e a Escola para Crianças Surdas Rio Branco.

Na XXXI Reunião Interclubes Waldis Dellamanha, que 

comemorou os 104 anos do Rotary Internacional, o Presidente 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros 

Pimentel, homenageado pelos 50 anos de dedicação à causa 

rotária, falou sobre paz e compreensão mundial. As ações de 

responsabilidade social do Rotary e o trabalho da Comissão 

Interpaíses Brasil-Portugal e Países de Língua Oficial Portuguesa 

- que fomenta o intercâmbio e a cooperação entre as nações 

de língua portuguesa - foram lembrados como bons exemplos 

nesse sentido. A responsabilidade que cabe a cada um dos 

rotarianos foi invocada na busca constante da construção 

de um futuro baseado na realização dos sonhos de todos os 

cidadãos, por meio da inovação nas atividades educacionais e 

de filantropia, no âmbito do Rotary Internacional.

XXXi Reunião interclubes Waldis Dellamanha

Rotary Clubes de taubaté, Pirinópolis e Brasília
A convite do presidente Justo Arouca e do governador Benedito Olegário Resende 

Nogueira de Sá, o Presidente da Fundação falou, no Rotary Club de Taubaté - D 4600, 

sobre a missão da Fundação de servir à sociedade por meio da educação. Em Pirinópolis, 

atendendo ao convite do governador Ronaldo Carneiro - D 4530, Eduardo de Barros 

Pimentel participou da Conferência Distrital, realizada de 30 de abril a 02 de maio, 

ocasião em que proferiu a palestra “Compromisso do 

empresário com a erradicação do analfabetismo funcional 

no Brasil”. Atenciosamente, o casal AID, Carmen e José 

Valter Campelo, acompanhou o presidente Pimentel e sua 

esposa Maria Thereza, em visita à Fundação de Rotarianos 

de Brasília, momento em que tiveram a oportunidade de 

conhecer o trabalho realizado pela instituição.

 PAleStRAS

Presidente faz palestras em 
reuniões do Rotary

Em várias ocasiões, o presidente Eduardo de Barros 

Pimentel levou aos clubes sua mensagem sobre a 

importância da educação na transformação da sociedade e 

a contribuição da Fundação de Rotarianos de São Paulo ao 

oferecer um ensino de excelência da educação infantil ao 

ensino superior.
Waldis Dellamanha, Amilton Medeiros Silva, Eduardo de Barros Pimentel,  
Sergio Lazzarini, João Freire D’Avila Neto, Maria Lúcia Strazzeri e Salvador Strazerri

Os casais Maria Thereza 
e Eduardo de Barros 
Pimentel, Carmen e  
José Valter Campelo 

Eduardo de Barros Pimentel recebe homenagem do casal Governador Maria Emília  
e Benedito Olegário Resende Nogueira de Sá, no Rotary Club de Taubaté

Nadir Zacarias, Eduardo de Barros Pimentel, Cláudio P.R. Leão, Alexandre Luiz Wilhelm, 
Omar Humberto B. Miggone
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Fundação discute os 
desafios da educação 
brasileira 

O superintendente da Fundação de Rotarianos de  

São Paulo, Marco Rossi, representando o presidente 

Eduardo de Barros Pimentel, participou da mesa  

redonda realizada na sede da revista Brasil Rotário, 

no Rio de Janeiro, que focalizou os desafios da 

educação no Brasil. Em sua fala, Marco Rossi 

discorreu sobre o tema, expondo os princípios que 

norteiam a ação da Fundação e de suas entidades 

mantidas, em prol de uma educação de excelência, 

destacando, ainda, a importância do benchmarking, 

uma prática que permite à Fundação manter-se alinhada 

às mais modernas metodologias propostas em países de 

notório desenvolvimento na área da educação.

 HomenAgenS

Homenagem da Câmara 
municipal de São Paulo à 
Fundação

A comemoração do Dia do Rotary International, no 

dia 5 de março, em sessão solene na Câmara Municipal 

de São Paulo, contou com uma especial menção às 

atividades da Fundação de Rotarianos de São Paulo. À 

cerimônia, estiveram presentes, Maria Eugênia Feijó A. F. 

Santos - Ministra Conselheira do Embaixador de Angola e 

representantes dos Distritos 4420, 4430 e 4610. 

Falando sobre a Fundação, o presidente Eduardo de Barros 

Pimentel citou os diversos projetos da entidade comprometidos 

com o ensino básico e superior, a educação de surdos e o 

ensino profissionalizante. Em relação à Comissão Interpaíses 

Brasil - Portugal e Países de Língua Oficial Portuguesa (CIP_

PLOP), cuja missão é promover ações de desenvolvimento 

econômico e social - envolvendo rotarianos do Brasil, Portugal, 

países africanos de língua portuguesa e Timor Leste -, lembrou 

sua importância no apoio às iniciativas que ajudem a superar 

os grandes desafios da humanidade, representados pelo 

analfabetismo, pela fome, pobreza, doenças e pela falta de 

gerenciamento racional dos recursos hídricos.

Edson Avellar, Marco Rossi, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, José Antônio Figueiredo 
Antiório e Adélia Antonieta Villas

Vereador Gilson Barreto e Eduardo de Barros Pimentel

Palestra no 7º Seminário da  
escola de Pais

Por ocasião do 7º Seminário da Escola de Pais, que propôs uma discussão 

sobre os desafios das famílias nos dias de hoje, a diretora-geral do Colégio Rio 

Branco, Esther Carvalho, proferiu palestra sobre o tema: “Desafio: Interação 

Família - Escola”. Falando, inicialmente, sobre a transição da vida familiar para 

a vida no grupo social mais amplo, pela qual passa a criança quando começa 

a frequentar a escola, a diretora destacou, ainda, a importância do estreito 

laço entre escola e família, de forma a comunicar, para a criança, uma linha 

comum entre os dois mundos, ajudando-a a integrar-se à proposta da escola, 

respaldada pelo amor e pela participação efetiva dos pais na sua vida escolar.O casal Zilpha e Ivo Nascimento, Esther Carvalho, e o  
casal Regina e Arnaldo Gabriele
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Homenagem à escola estadual  
São Paulo

A Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus São Paulo, tradicional 

instituição da cidade, celebrou seus 115 anos homenageando Maria 

Tereza Veneziani Sbrana, diretora da escola, por sua aposentadoria 

após muitos anos de trabalho, engrandecendo o nome da instituição. 

A homenagem contou com a emocionante participação do Coral do 

Colégio Rio Branco e com a presença do Presidente da Fundação de 

Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, que é ex-aluno 

da EEPGM São Paulo.
Eduardo de Barros Pimentel e Maria Tereza Veneziani Sbrana

Presidente recebe homenagens de clubes do Rotary

Em cerimônia realizada no Edifício Rotary, o presidente 

Eduardo de Barros Pimentel foi homenageado por seu longo 

e intenso trabalho dedicado à causa rotária. Representantes 

dos Clubes da Lapa, Av. Paulista, Barra 

Funda, Brooklin, Butantã, Campo Limpo, 

Caxingui, Itaim, Jabaquara, Jardim América, 

Jardim das Bandeiras, Lapa, Memorial 

da América Latina, Morumbi, Oeste, 

Pacaembu, Perdizes, República, Sé, Sumaré, 

Vila Nova Conceição, Mongaguá e São 

Vicente ofereceram uma placa a Eduardo de 

Barros Pimentel e entregaram-lhe o título de 

sócio-honorário, manifestando admiração 

pela sua atuação em favor dos ideais do 

Rotary. Em sua fala, Eduardo de Barros 

Pimentel agradeceu a homenagem e expressou sua crença 

na ação social baseada nos valores de educação que visam a 

desenvolver e garantir a cidadania das pessoas.

Sócios dos clubes presentes

Na Conferência do Distrito 4430, dirigida pelo governador 

João Freire D’Ávila Neto, que teve como tema central a 

questão da preservação do planeta Terra, o Presidente da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros 

Pimentel, que preside a CIP_PLOP (Comissão Interpaíses 

Brasil-Portugal & Países de Língua Oficial Portuguesa), 

destacou o trabalho desenvolvido pela Comissão, que 

estimula o relacionamento entre rotarianos de língua 

portuguesa visando à consecução dos objetivos rotários de 

servir a sociedades que falam a mesma língua.

O Gerente do Departamento de Relações Institucionais 

da FRSP, Gunter Pollack, apresentou as ações da Comissão, 

em consonância com as ênfases estabelecidas pelo Rotary 

International, e expôs a evolução de projetos que vêm sendo 

reconhecidos nos meios governamentais do Brasil e de Portugal.

 eVentoS 

Conferência Distrito 4430 – 
“Preservando o Planeta terra”

À mesa: Eduardo de Barros Pimentel, Juvenal Antonio da Silva e Gunter Pollack
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Promovido pelo Distrito 4610, 

em parceria com a Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, 

o seminário multidisciplinar 

“Caminho das Águas” foi 

realizado nas Faculdades 

Integradas Rio Branco, durante 

a Semana Internacional do 

Meio Ambiente. 

Vários temas ligados ao uso 

racional da água, ao seu reúso 

e, também, à sua condição de 

fonte de inspiração artística, permearam as apresentações 

conduzidas pelos especialistas em questões do meio 

ambiente Petra Sanchez, Norberto Stori, Pedro Mancuso 

e Marcelo Morgado. O encontro estimulou a reflexão, 

alertando para saídas que levarão à sustentabilidade de 

recursos e à sobrevivência do próprio homem.

Seminário multidisciplinar “Caminho das Águas”

XXXV Conferência multidistrital de Rotaract Clubes

O Rotaract do Distrito 4430 realizou, em Guarulhos, a 

Conferência Multidistrital de Rotaract Club, que escolheu a 

educação como tema central do encontro. O Rotaract reúne 

jovens com idade de 18 a 30 anos em torno da prestação de 

serviços à comunidade e desenvolvimento da liderança. 

Em face da missão da entidade, a Conferência 

Multidistrital, reunindo 300 rotaractianos e 38 distritos 

rotários atuantes no País, discutiu questões envolvendo 

o panorama geral da educação no Brasil, liderança e 

criatividade, instrumentos do desenvolvimento profissional, 

educação no próprio lar e perspectivas 

para o futuro da educação no País. 

A Fundação de Rotarianos de 

São Paulo apresentou os trabalhos 

realizados pela Comissão Interpaíses 

& Países de Língua Oficial Portuguesa, 

expostos pelo, então, Gerente de 

Relações Internacionais, Gunter Pollack 

e o Diretor Acadêmico das Faculdades 

Integradas Rio Branco, Edman 

Altheman proferiu palestra sobre “A 

contribuição das Faculdades Rio Branco 

no ensino superior”.

Palestrantes e representantes das FRB e Rotary Club

Arthur Sanches, Paulo Chedid, Luiz Nunes, Gunter W. Pollack, Edman Altheman,  
Anderson Cruz e Rodolpho Barbosa

1ª Feira e Congresso para ongs Brasileiras
A Fundação de Rotarianos de São Paulo se fez representar, 

na 1ª Feira e Congresso para ONGs Brasileiras, pelo Gerente de 

Relações Institucionais, Gunter Pollack. O evento, uma iniciativa 

da Secretaria de Participação e Parceria da Prefeitura de São 

Paulo, teve como objetivo estabelecer fundamentos para o 

entrosamento e fortalecimento da atuação das organizações 

não-governamentais em nosso país. Com a participação, nas 

mesas redondas, das mais representativas ONGs em atuação no 

País, discutiu-se como estabelecer parcerias intersetoriais efetivas 

e como conduzir, apoiando iniciativas da sociedade, questões 

envolvendo drogas, violência, relações étnico-raciais, diversidade 

sexual, trabalho de aprendizes, gestão de redes sociais.
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 ViSitAS

Coordenadoria nacional  
das entidades de Senhoras  
de Rotarianos

Por ocasião de mais uma reunião da Coordenadoria 

Nacional das Entidades de Senhoras de Rotarianos, o 

Presidente da Fundação, Eduardo de Barros Pimentel, 

saudou os membros da gestão 2008/2010, nas pessoas das 

senhoras Mariza Boulos Notari e Maria Olga S. Mandetta, 

por suas realizações inspiradas no lema “Atitude e 

Ação”. O encontro é uma oportunidade de avaliação do 

planejamento, de confraternização e de reconhecimento 

do trabalho exercido pelas coordenadoras que lideram 

ações de senhoras rotarianas nas mais de 1800 Casas da 

Amizade, responsáveis por benfeitorias em creches, asilos 

e comunidades carentes, emprestando sua colaboração a 

programas sociais.

Grupo da Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras Rotarianas

As representantes do Departamento de Educação do 

Ministério do Meio Ambiente, Mônica Armond, gerente de 

projetos, acompanhada por Cláudia Sofia Guerreiro Martins, 

visitaram o Centro Profissionalizante Rio Branco, a Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco, as Faculdades Integradas 

Rio Branco e o Colégio Rio Branco. No Colégio, assistiram à  

apresentação do grupo REAJA (Reflexão, Equilíbrio, Ação Junto 

ao Meio Ambiente), formado por alunos do Ensino Médio, 

que tem objetivo de promover ações de conscientização junto 

à comunidade, sobre a importância de se preservar o meio 

ambiente. No que se refere aos projetos de sustentabilidade, 

desenvolvidos pelo Ministério, os alunos conheceram o 

programa “Sala Verde” - centros de conhecimento que 

possibilitam o acesso da população à informação e a atividades 

relativas à educação ambiental. As visitantes falaram, ainda, 

sobre a Conferência Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente, a ser realizada em 2010, em Brasília, que deverá 

resultar na elaboração da Carta das Responsabilidades “Vamos 

Cuidar do Planeta”, sintetizando os compromissos assumidos 

pelos jovens para a construção de sociedades sustentáveis. Profissionais da Fundação e, ao centro, Mônica Armond Serrão e 
Claúdia Sofia Guerreiro Martins

ministério do meio Ambiente

Rotary Club de  
Campinas 

Estreitando vínculos com o Rotary Club de 

Campinas D 4590, a Fundação recebeu a visita 

de seus representantes Jésus Rubens Soares, 

Governador 1987/1988, Temer Feres, Governador 

2005/2006, Carlos Eduardo Silveste, Presidente da 

Fundação Gerações, Evaristo Giacomin e Rolf Kurt 

Zornig. Na oportunidade, o presidente Eduardo 

de Barros Pimentel apresentou a obra educacional 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Temer Feres, Carlos Eduardo Silvestre, Jésus Rubens Soares, Eduardo de Barros Pimentel, Rolf Kurt 
Zorning e Evaristo Giacomin
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 FeStAS e 
ComemoRAçõeS

Faculdades integradas  
Rio Branco - 10 anos

Na data oficial do aniversário das Faculdades 

Integradas Rio Branco, dia 25 de novembro, a 

Diretoria da Fundação, membros do Conselho 

Superior, do Conselho Fiscal, Mesa Dirigente 

dos Conselhos de Presidentes e Comunitário, 

gestores da Fundação, coordenadores das 

Faculdades e convidados festejaram os 10 

anos de um projeto que se amplia a cada  

ano, indo ao encontro das demandas por  

um ensino calcado nos mais elevados níveis  

de excelência. 

Foram homenageados: Carlos Alberto 

Hernandes, Presidente Emérito da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, José Wilson 

Saraiva, representado por sua neta Marília 

Zanetti Saraiva Marsola, primeiro diretor-

geral, Marcia Holland, diretora-geral e 

Rodrigo Mario Castanheira, colaborador 

que atuou à frente da Administração da 

Fundação por mais de 16 anos, Custódio 

Pereira, atual diretor-geral e Edman Altheman, diretor 

acadêmico, representando toda a equipe acadêmica das 

Faculdades – todos que, com sua dedicação e atuação 

determinada, contribuíram, desde os primeiros passos, até 

hoje, para o sucesso do projeto. 

A comemoração veio celebrar o resultado de um trabalho 

realizado por todos, dia a dia, que enobrece por resultar na 

formação de seres humanos comprometidos com o valor do 

conhecimento e conscientes de seus direitos e seus deveres 

perante a sociedade.

O presidente da FRSP, Eduardo de Barros Pimentel e o presidente do Conselho Superior da FRSP, 
Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, junto aos homenageados

Eduardo de Barros Pimentel e  
Carlos Alberto Hernández

Exposição fotográfica sobre os 10 anos das FRB 

Visita do presidente do projeto rotário minga Digital, da Bolívia
A Fundação de Rotarianos de São Paulo 

recebeu a visita de José Antonio Arnez Gianella, 

presidente do projeto Minga Digital, um programa 

rotário que realiza, por meio de telecentros, a 

capacitação digital de professores e alunos de 

22 escolas públicas em Santa Cruz de la Sierra, 

na Bolívia. O projeto boliviano nasceu motivado 

pela ação pioneira do Mutirão Digital, um projeto 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo que 

continua ajudando a escola pública a utilizar, 

pedagogicamente, as tecnologias da informação e 

da comunicação (TICs).José Antonio Arnez Gianella, Raquel Lima Fernandes,  
Susana Penteado e Jorge Alves de Farias
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Ao final de mais um ano, todos 

os colaboradores e seus familiares 

se reuniram para a tradicional festa 

da Fundação de Rotarianos de 

São Paulo, realizada na Unidade 

Granja Vianna. Num clima de 

congraçamento e de alegria, que 

contou com a presença, sempre 

esperada, do Papai Noel, aconteceram, também, 

as merecidas homenagens aos colaboradores que 

completam 25 anos de dedicação à instituição:  

Antonio Martins da Silva, do Departamento de 

Administração – Unidade Granja Vianna; Elizabeth 

Aparecida Martins de Araújo, do Cepro; Maria Cristina 

Bonito, do Colégio Rio Branco – Unidade Granja Vianna 

e Roselene Scarpelli, do Colégio Rio Branco – Unidade 

Granja Vianna. Uma homenagem especial foi feita à 

professora Maria de Lourdes Belinazzi, que completou 

50 anos de um trabalho marcado pela competência e 

pela seriedade. 

Nas comemorações pelos 10 anos das Faculdades 

Integradas Rio Branco, foram homenageados todos 

os que participaram do início das suas atividades e 

continuam comprometidos com a sua causa: Anelise 

Maria Muller Carvalho, Flávio Mesquita Saraiva, 

Henrique Altemani de Oliveira, Ítalo Santiago Veja, 

Luís Antonio Vital Gabriel, Marcia Regina Magagnin, 

Maria Geny Caturegli, Marta Fioravante Delgado, 

Marta Mercado, Renato Cintra Castilho e Roberto de 

Araújo, homenageado que representou toda a equipe 

de colaboradores das Faculdades.

Regina Mascarenhas, Roselene Scarpelli, Nahid Chicani, Eduardo de Barros Pimentel, Antônio Martins da Silva, 
Marco Rossi, Elizabeth Aparecida M. de Araújo, Susana Penteado, Maria Cristina Bonito e Roberto Alves de Sales

Colaboradores que completaram 10 anos de FRB, gestores e diretoria da FRSP

Nahid Chicani, Eduardo de Barros Pimentel, Maria de Lourdes Belinazzi e Marco Rossi

A pista de autorama foi uma das sensações da FestaA garotada fez a festa com o Papai Noel

Confraternização 
de final de ano
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Na sua missão de resgatar, preservar e divulgar acervos 

históricos e culturais da história do Rotary no Brasil e das 

realizações da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

o Museu Armando de Arruda Pereira deu sequência a 

diversos projetos em 2009. 

No projeto “Memória Viva”, que visa a registrar 

o depoimento de pessoas que, por sua atuação 

profissional, representam um exemplo a ser seguido, 

foram estrevistados o jornalista Alexandre Machado, o 

empresário e bibliófilo José Mindlin e a professora Maria 

de Lourdes Chiaradia Bellinazzi. 

Vários acervos de livros e material fotográfico, envolvendo 

a atividade rotária no Brasil, foram doados ao museu por 

Jorge Nahas Siufi – RCSP Pinheiros, pela Revista Rotária, 

pelo Distrito 4610 e por Maria Helena Gasparian. 

Reserva Técnica e Processamentos

Chave em bronze da cidade de São Paulo - 1955

Réplica da escultura Ícaro  
de Saint-Cloud

Busto de Armando  
de Arruda Pereira

Cantil de aço usado na Revolução 
Constitucionalista – 1932

 muSeu ARmAnDo De ARRuDA PeReiRA
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A convite da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), a Comissão Interpaíses Brasil-

Portugal e Países de Língua Oficial Portuguesa 

(CIP_PLOP), se fez representar no “Momento 

CPLP na Guiné-Bissau” por seu secretário-

executivo, desde outubro de 2009, Roberto 

Bedrikow, Gerente de Relações Internacionais da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo. O evento 

objetivou, primeiramente, discutir a educação 

superior na Guiné-Bissau, ouvindo representantes 

de instituições nacionais e internacionais; 

questões ligadas à segurança alimentar e a 

oportunidades de negócios entre países de língua 

portuguesa também tiveram espaço nos debates.

A trajetória das Faculdades Integradas Rio Branco, nos seus 

dez anos de existência, compuseram a fala do secretário-

executivo, que mencionou a possibilidade de realizações em 

comum, no campo da educação, com os demais países de 

língua portuguesa, sendo identificados interesses de troca 

de experiências e de aplicação da expertise já existente nas 

entidades mantidas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Roberto Bedrikow reuniu-se com o Ministro da Educação 

de Guiné-Bissau, Artur Silva, com o Ministro-Conselheiro da 

Embaixada Brasileira, João Alberto Dourado Quintaes, com 

o Reitor da Universidade Lusófona, Rui Jandi, e o assessor 

científico Sebastião Marques, que apresentaram um painel das 

necessidades do país no campo da educação, e com a Vice-

Reitora da Universidade Aberta de Portugal (UAb), ocasião em 

que se revelou um interesse mútuo de aproximação na área 

de ensino a distância. A presença à reunião do Rotary Club 

de Bissau, presidido por Fátima Vaz Silá, revelou os desafios 

enfrentados pela entidade no tocante à educação, que 

demandam esforços em áreas básicas, como a de suprimento 

de roupas e calçados para os alunos.

A visita deixou a certeza do muito que a comunidade de 

países de língua portuguesa pode fazer em benefício do 

desenvolvimento da Guiné-Bissau no campo da educação, 

mas, também, do muito que o país pode oferecer à 

comunidade em termos de história e de cultura. 

 CiP_PloP no “momento CPlP em 
guiné-BiSSAu”

Roberto Bedrikow e integrantes da CPLP no “Momento CPLP em Guiné Bissau”

A Comissão interpaíses Brasil-Portugal & Países de língua oficial 

Portuguesa (CiP_PloP) tem por objetivo estimular e promover o 

relacionamento de rotarianos interessados em atuar em projetos de 

desenvolvimento econômico-social, no âmbito dos países de língua 

portuguesa. Presidida por eduardo de Barros Pimentel, Presidente da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, é apoiada pelo Departamento 

de Relações internacionais da Fundação, onde tem sede.

A CiP_PloP pauta sua atuação em consonância com os ideais do Rotary 

international de combate à fome, ao analfabetismo, às doenças e 

ao uso irracional dos recursos hídricos, ajudando na aproximação de 

lideranças que possam viabilizar soluções para o aperfeiçoamento das 

condições de vida nos países que falam o português.
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O VI Encontro de Rotarianos de Países de Língua Portuguesa, 

que ocorreu em Gramado (RS), simultaneamente ao XXXII 

Instituto Rotary do Brasil, foi presidido por Eduardo de Barros 

Pimentel, Presidente da CIP_PLOP, e assistido na condução 

do evento, pelo Secretário Executivo da CIP_PLOP / FRSP, e 

também, Gerente de Relações Institucionais da FRSP, rotariano 

Gunter Wolfgang Pollack. Contou, ainda, com a presença do 

Diretor-Geral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), Dr. Helder Vaz, do Embaixador de Portugal, João 

Carlos Salgueiro, do Conselheiro do Ministério das Relações 

Exteriores, Leonardo Lott, do Diretor do Departamento 

de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, 

Claudison Vasconcelos, da representante da Coordenação 

Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação e 

Cultura, Gabriela Michelotti, do ex-embaixador de Cabo Verde, 

EGD Humberto Bettencourt Santos, e do EGD Carlos Jerônimo 

da Silva Gueiros, que foi indicado para presidir a CIP_PLOP 

no período que se inicia em 1º de julho de 2010. O encontro, 

organizado pelo então Secretário Executivo da CIP_PLOP, 

Gunter Pollack, focalizou os Grandes Desafios do Rotary, 

representados pela gestão responsável dos recursos hídricos, o 

combate ao analfabetismo, à fome e às doenças.

Os Rotary Clubs dos Países da Língua Oficial Portuguesa 

apresentaram vários projetos já em execução e outros em 

avançado planejamento, de alta relevância econômica, 

social e cultural.

Representando o Rotary Club de Luanda (Angola), dr. Abel 

Ulundo falou do projeto, já em execução, que objetiva recuperar 

o potencial de produção agrícola na região de Huambo, por 

meio do incentivo ao cultivo da batata de variedade melhorada. 

O tema da Nutrição foi abordado pelo EGD Valdir Sérgio dos 

Santos, do Distrito Rotário 4720 (Acre, 

Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia 

e Roraima), que expôs um projeto de 

plantio do açaí, inicialmente para a 

Guiné-Bissau.

No campo da Saúde, foi expostto 

o projeto de instalação de fontes de 

água e sanitários na região de Sofala 

(Moçambique). Ainda na área da 

Saúde, o Ex-Governador Distrital, 

(EGD) dr. Nadir Zacarias apresentou 

a concessão de bolsas de estudo de 

especialização e prática médica para 

profissionais de medicina dos Países 

de Língua Oficial Portuguesa, conseguidas pela medicação 

da CIP_PLOP / FRSP, junto a renomadas instituições de ensino 

brasileiras, suprindo a carência pungente dessas especialidades 

nos respectivos países. Falando sobre os avanços na formação 

de recursos humanos para atender o combate às doenças 

tropicais e infecciosas, o Diretor-Geral do Instituto de Doenças 

Tropicais Natan Portella, dr. Carlos Henrique Nery Costa, 

salientou as ações da Rede de Investigação e Desenvolvimento 

em Saúde – RIDES, da qual a CIP_PLOP / FRSP faz parte desde 

sua criação, em 2006.

No campo da Educação, o tema da alfabetização e da 

educação de jovens e adultos foi abordado, considerando 

as características culturais dos países da CPLP, pelo Ex-

Governador Distrital EGD Tirone Lemos Michelin (D-4680), a 

GDI Ligéia (D-4610) e o EGD Jório Coelho (D-4580).

O Meio Ambiente e a Educação Ambiental foram evocados 

com base em dois projetos: o das “Salas Verdes” – centros de 

informação e orientação instalados no âmbito da comunidade 

de países de língua portuguesa, apresentado pelo dr. Claudison 

Vasconcelos, responsável pelo projeto no Ministério do Meio 

Ambiente, e o da Conferência Internacional Infanto-Juvenil – 

“Vamos cuidar do planeta - Brasil 2010”, exposto por Gabriela 

Michelotti, do Ministério da Educação e Cultura.

O evento, ao seu final, deixou a mensagem positiva de 

várias ações em andamento, mas, também, da necessidade 

contínua do estímulo para que outros Rotary Clubs 

respondam às propostas da CIP_PLOP/FRSP no sentido de 

mobilizar lideranças da Governança e da Sociedade Civil de 

seus países a se relacionar e atuar, positivamente, para o 

progresso de suas comunidades. 

 Vi enContRo De PAíSeS De RotARiAnoS De 
línguA oFiCiAl PoRtugueSA

Gabriela Michelotti, Helder Vaz, Eduardo de Barros Pimentel, Antônio Hallage, Milton Sonza Dri e Manuel Cordeiro
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 ComiSSõeS inteRPAíSeS De 
PoRtugAl Se Reúnem em ASSemBléiA

 CiP_PloP nA ConFeRênCiA Do DiStRito 4610

A Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua 

Oficial Portuguesa (CIP_PLOP) participou da Assembleia 

de Comissões Interpaíses de Portugal, que se reuniu 

em Alcobaça, Portugal, para a revisão periódica da sua 

atuação e inserção nos atuais cenários internacionais , 

particularmente os de Língua Oficial Portuguesa.

Em sua fala, o secretário-executivo da 

CIP_PLOP, Gunter Pollack, registrou o 

imenso potencial de internacionalidade 

do Rotary que, por meio das CIPs, 

encontra instrumento ideal para 

aproximar rotarianos e comunidades 

nos 210 países que compõem a 

organização não-governamental mais 

antiga do mundo. No tocante aos 

problemas que impactam o continente 

africano e, particularmente, os cinco 

países de língua oficial portuguesa, 

destacou o benefício de relacionar-

se numa só língua, o português. Ao 

relatar sobre o histórico da CIP_PLOP/ 

FRSP, pontuou o relacionamento 

profícuo com autoridades do governo brasileiro, 

organismos multinacionais e as ONGs atuantes, salientando 

a positiva atuação nas áreas da Educação (analfabetismo), 

da Saúde (doenças tropicais e infecciosas), da Integração 

das Minorias (educação das crianças surdas) e do Centro 

Profissionalizante Rio Branco – Cepro.

A CIP_PLOP participou da Conferência do Distrito 

4610, realizada em Atibaia, em abril. A convite do GD 

2009-10, Reinaldo Domingos, a Comissão Interpaíses 

Brasil-Portugal & Países de Língua Oficial Portuguesa 

(CIP_PLOP), representada por seu presidente, Eduardo de 

Barros Pimentel e pelo gerente de Relações Internacionais, 

Gunter Pollack, se fez presente na reunião de presidentes 

entrantes. Eduardo de Barros Pimentel invocou 

o grande potencial dos Rotary Clubs para atuar 

internacionalmente e conclamou os novos presidentes 

a exercer a criatividade no desenvolvimento de 

relações internacionais efetivas. Gunter Pollack fez um 

relato das ações da CIP_PLOP no campo da educação 

ambiental, da saúde e da formação de recursos humanos. 

Apontou a missão da Comissão de estimular e promover 

o relacionamento entre rotarianos de língua portuguesa, 

oferecendo suporte para ações que visam a contribuir para 

a solução de carências de países de língua portuguesa.

Gunter Pollack, Maria Helena Gerardo, Henrique Pinto, Henrique Maria Alves,  
Frederico Nascimento e Manuel Cordeiro

O Distrito 4610 do Rotary International homenageia 
Eduardo de Barros Pimentel - por seu “jubileu de 
ouro”, dedicado ao “Dar de si antes de pensar 
em si”. São Paulo, 26 de abril de 2009. Amilton 
Medeiros Silva - Governador do Distrito 4610
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 i ConFeRênCiA 
inFAntojuVenil Pelo 
meio AmBiente - Rj 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo retribuiu a visita 

da dra. Mônica Armond Serrão e sua assessora Claudia 

Martins, do Departamento de Educação Ambiental (DEA) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que estiveram em São 

Paulo, conhecendo as instituições mantidas pela Fundação.

Na visita a Brasília, o Gerente de Relações Internacionais, 

Gunter Pollack, representando a Fundação, foi recebido 

pela Diretora do DEA, dra. Lúcia Anello, ocasião em que foi 

explicitada a missão da CIP_PLOP e expostos os conteúdos 

dos entendimentos estabelecidos com a gestão anterior, no 

sentido de formalizar um acordo de cooperação técnica e de 

participação rotária no programa “Salas Verdes”, do Ministério 

do Meio Ambiente. Dada a convergência de propósitos da 

CIP-PLOP / FRSP e do Ministério, aventou-se a possibilidade 

de uma maior interação das duas entidades na forma da 

realização de conferências, congressos e seminários.

A Fundação de Rotarianos de São Paulo 

compareceu, acompanhada pela Revista Brasil 

Rotário, à I Conferência Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, realizada, 

em fevereiro, pelo Ministério da Educação. 

A participação da Fundação, no evento, dá 

sequência ao relacionamento iniciado em 2007, 

com o Ministério, tendo em vista o interesse no 

desenvolvimento de educação ambiental.

A conferência do Rio de Janeiro antecede a 

Conferência Internacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente, a ser realizada em 2010, no 

Brasil, resultante da parceria dos Ministérios 

da Educação, Meio Ambiente e das Relações 

Exteriores do Brasil e a CPLP - Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa. 

 ViSitA DA 
CooRDenADoRA De  
ASSuntoS DA  
PoPulAçÃo negRA 
 A coordenadora de Assuntos da População Negra (CONE), 

dra. Maria Aparecida de Laia, da Secretaria de Participação e 

Parceria da Prefeitura Municipal de São Paulo, e sua assessora 

Alessandra Cristina da Silva visitaram a Fundação de Rotarianos 

de São Paulo. Recebida pelo Gerente de Relações Interna-

cionais, Gunter Pollack, a coordenadora veio agradecer pela 

participação da CIP_PLOP / FRSP nos eventos e programas da 

Coordenadoria, relacionados à questão da consciência negra, e 

pela posição da Fundação de Rotarianos de São Paulo, reiteran-

do a importância do acesso do negro à educação fundamental 

de qualidade como condição para a conquista da igualdade.

 ViSitA Ao miniStéRio Do meio AmBiente 

Rachel Trajber, Coordenadora Geral de Educação Ambiental do Ministério 
da Educação, durante palestra

Gunter W. Pollack, Edson Avellar da Silva e Rachel Trajber

Gunter Pollack, Maria Aparecida Laia e  Alessandra Cristina da Silva
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 CentRo lAtino-AmeRiCAno e DA 
línguA PoRtugueSA - PRomoçÃo  
DA SAúDe e Do ADoleSCente

 iV enContRo meDiCinA tRoPiCAl - 
PAíSeS De línguA PoRtugueSA 

Quatro dias de atividades intensas marcaram o XLV 

Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,  

que reuniu, em Olinda, Pernambuco, no mês de março,  

uma grande diversidade de profissionais atuantes no  

campo da medicina tropical. Durante o Congresso, 

aconteceu o IV Encontro de Medicina Tropical dos Países  

de Língua Portuguesa.

A Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua 

Oficial Portuguesa (CIP_PLOP), que integra a Rede de 

Investigação e Desenvolvimento em Saúde (RIDES), criou um 

espaço de integração desses profissionais no Congresso, que 

serviu de ‘ponto de encontro’ e de disseminação de seus 

trabalhos. A Fundação de Rotarianos de São Paulo ofereceu, 

também, um jantar de congraçamento aos cientistas, reunindo-

os no Rotary Club Recife-Largo da Paz, 

por iniciativa de seu associado, o rotariano 

Ex-Diretor do Rotary International – 

EDRI Mário Antonino. Os mentores da 

RIDES, dr. Virgílio Rosário, catedrático do 

Instituto de Higiene e Doenças Tropicais 

da Universidade de Lisboa, Portugal, e dr. 

Carlos Henrique Nery Costa, professor 

da Universidade do Piauí, expressaram 

sua gratidão, reconhecendo que poderão 

sempre contar com Rotary como 

interlocutor junto à sociedade civil.  

   No último dia do Congresso, a  

CIP_PLOP foi convocada pela CPLP 

(Comunidade dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa) a participar da reunião 

preparatória para o encontro dos ministros 

da Saúde, cuja pauta contemplou a 

discussão do Plano de Estratégia de 

Cooperação na Saúde (PECS). 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo e a CIP_PLOP 

foram convidadas, pela Secretaria Estadual da Saúde, para 

o lançamento das atividades do Centro Latino-Americano, 

do Caribe e de Países de Língua Portuguesa para a 

Promoção da Saúde de Adolescentes. O centro terá sede 

na cidade de São Paulo – por iniciativa da dra. Albertina 

Duarte Takeuti, que coordena o Programa de Saúde do 

Adolescente da Secretaria do Estado de São Paulo, e atuará 

em conjunto com a Casa do Adolescente e a Secretaria 

Municipal de Saúde, organizações não governamentais, 

universidades e sociedade civil, promovendo o intercâmbio 

de projetos bem-sucedidos, relacionados à saúde do jovem, 

nos países de língua portuguesa e do Caribe.

Nesse sentido, o representante da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), que apresentou o projeto na 

Câmara de Vereadores, manteve contato com o Secretário-

Executivo da CIP_PLOP, Gunter Pollack, discutindo os 

problemas do sistema de saúde nos países africanos de 

língua portuguesa.

Pesquisadores visitam estande da CIP_PLOP





O Benchmarking Internacional é prática 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

que participa, todos os anos, de congressos 

e seminários em países de notório 

desenvolvimento no campo da educação.

As visitas ao Brasil de personalidades do  

Rotary International, de grupos de estudo 

ligados aos países que integram a Comissão 

Interpaíses Brasil-Portugal & Países de 

Língua Oficial Portuguesa representam uma 

rica oportunidade de trocas, ratificação de 

valores comuns, fortalecimento de laços e 

divulgação da obra educacional da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo.

GLOBALIzAçãO
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Austrália e nova zelândia 

Prática constante na Fundação de Rotarianos 

de São Paulo, o benchmarking na área da 

educação revelou as práticas do sistema 

educacional da Austrália e da Nova Zelândia, 

países que vêm se destacando no Programme 

for International Student Assessment da 

OECD – Organisation for Economic Co-

operation and Development (PISA), que 

avalia, comparativamente, a efetividade dos 

sistemas educacionais de vários países no 

que se refere ao desempenho de alunos, na 

faixa de 15 anos, em Matemática, Leitura 

e Ciências. Dentre os temas discutidos pelo 

Superintendente da Fundação, Marco Rossi, 

com autoridades educacionais desses países, 

figurou o desenvolvimento profissional docente, 

tecnologia aplicada em educação, busca por 

referenciais teóricos e as melhores práticas 

mundiais, visando a um ensino de qualidade.

 vIAGem de eStudOS e BenChmARkInG

Finlândia

Na Finlândia, o Superintendente da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, Marco Rossi, e a 

Diretora-Geral do Colégio Rio Branco, Esther 

Carvalho, participaram, na Universidade de 

Helsinki, da “In Terms of Equity: Quality in 

Teaching and Learning Conference”, que 

focalizou as práticas aplicadas ao ensino básico 

e à formação de professores.  

A viagem, que proporcionou grande 

aprendizado e troca de experiências, 

possibilitou conhecer o Projeto CICERO 

Learning, que estuda a neurociência cognitiva 

relacionada à educação; o Media Center, que 

desenvolve práticas docentes na área da Tecnologia 

Educacional, além do Luma Center, um centro de 

desenvolvimento das disciplinas de Física, Matemática, 

Química, Biologia e Geografia, que contribui para os 

excelentes resultados do país no PISA, uma referência 

mundial em exames para avaliação de alunos.

Outro destaque da viagem foi a visita à Vikki Teacher 

Training School, uma escola para treinar estudantes da área 

de educação, um grande centro de formação docente.

Recebidos por Eeva Penttila, responsável pelas Relações 

Internacionais do Ministério da Educação da Finlândia, o 

Superintendente da Fundação e a Diretora-Geral do Colégio 

Rio Branco ouviram sobre os desafios que ainda persistem 

no sistema educacional da Finlândia e sobre o que já foi 

conquistado, representando um modelo para o resto do mundo.

Eeva Penttila e Marco Rossi. Ao lado, Esther Carvalho e Lisa Lind, Diretora do Media Center 
do Departamento de educação de Helsinki

Marco Rossi com estudantes australianos
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escola para Crianças Surdas 
participa de congresso na 
Austrália

A coordenadora da Escola para Crianças Surdas Rio 

Branco, Sabine Vergamini e a fonoaudióloga Sandra Campos 

participaram do 4º Congresso Mundial de Saúde Mental e 

Surdez, realizado em Brisbane, na Austrália. Tendo como 

tema “Uma vida para ser vivida”, o congresso contou com 

a participação de profissionais surdos e ouvintes de vários 

países que relataram suas pesquisas e experiências na área 

da saúde mental e surdez.

A fonoaudióloga Sandra Campos fez, no congresso, uma 

exposição sobre o trabalho realizado com famílias, na Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco, e os efeitos positivos no 

desenvolvimento psicoemocional das crianças.

Visitas a diversas escolas e centros de referência para a 

área da surdez e a participação no Deaf Festival, nos Estados 

de Queensland e Victoria, proporcionaram rica troca de 

experiências e aprofundamento sobre educação para surdos 

e evidenciaram o respeito e a valorização da identidade 

surda, manifestada nos conteúdos dos próprios programas 

educacionais e no aproveitamento dos profissionais surdos, 

refletindo o apoio governamental a essa causa - exemplos 

de atuação que trouxeram inspiração e motivação para as 

educadoras da Escola para Crianças Surdas Rio Branco.

harvard Graduate School of education, nos estados unidos 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo participou, ao lado 

de representantes de mais 15 países, do seminário Improving 

Quality in Education, realizado na Harvard Graduate School of 

Education, nos Estados Unidos. Na ocasião, o superintendente 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Marco Rossi, 

ministrou aula sobre o Sistema Educacional Finlandês. 

A professora Esther Carvalho, Diretora-Geral do Colégio 

Rio Branco, participou de discussões com David Perkins, 

co-fundador do Projeto Zero, da Harvard Graduate School 

of Education, sobre “ensinar para a compreensão”, uma 

forma de criar condições para a resolução de problemas 

complexos. Outros temas relacionados à gestão em 

instituições educacionais, processos de avaliação de 

desempenho, formação e desenvolvimento profissional 

docente, compuseram o seminário, que tem como foco o 

aperfeiçoamento qualitativo das práticas de educação.

Buscando aprofundar conhecimentos sobre a aplicação 

da neurociência na educação, Marco Rossi, superintendente 

da Fundação, participou das discussões promovidas no 

âmbito do programa Mind, Brain and Education, conduzidas 

por professores eméritos de 

universidades americanas, 

sob a coordenação de Kurt 

Fischer. O seminário objetivou 

discutir as recentes conclusões 

de pesquisas – no campo da 

Neurociência, da Genética e 

da Ciência do Conhecimento 

– no que trazem de novas 

perspectivas para a prática 

educacional, levando ao 

aperfeiçoamento do processo 

de ensinar e aprender.

Sandra Campos e Sabine Vergamini

Esther Carvalho e David Perkins Marco Rossi e Kurt Fischer
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu a honrosa 

visita do Secretário Geral do Rotary International Ed Futa e 

sua comitiva, formada por L.J. Williams e Konda K. Sterrett. 

Rotariano desde 1979, Ed Futa é membro do Rotary 

Club de East Honolulu, no Havaí, Estados Unidos. Serviu o 

Rotary International em várias missões, como governador de 

distrito, líder de grupo de discussão, membro da comissão e 

coordenador regional da Fundação Rotária. 

Em sua visita às Faculdades Integradas Rio Branco,  

Ed Futa e sua comitiva foram acompanhados pelos  

DRIs, Antonio Hallage e Temístocles Pinho, e pelo EGD 

José Luiz Fonseca, sendo recebidos por Eduardo de Barros 

Pimentel, Presidente da Fundação de Rotarianos de  

São Paulo, pelo Superintendente Marco Rossi, pelo  

Diretor-Geral das Faculdades, Custódio Pereira, e por 

gestores da Fundação. O ilustre visitante, que conheceu 

as instalações das Faculdades e conversou com alunos, 

declarou-se impressionado com a infraestrutura ofertada, 

favorecendo uma prática educacional de alto nível, e 

com o entusiasmo dos alunos pelos estudos, um fator 

determinante na formação de líderes capazes de atuar, 

eficazmente, na sociedade. 

Na Unidade Granja Vianna, Ed Futa e sua comitiva foram 

recepcionados pelo Vice-Presidente da Fundação, Nahid 

Chicani, pela Diretora-Geral do Colégio Rio Branco, Esther 

Carvalho e pelas Coordenadoras da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco e Centro Profissionalizante Rio Branco, 

Sabine Vergamini e Susana Penteado respectivamente. 

Na visita ao Colégio Rio Branco, Ed Futa reiterou seu 

entusiasmo, já declarado na Unidade Higienópolis do 

colégio, pela estrutura física da escola e sua metodologia de 

ensino, que considerou um modelo de excelência. Quanto 

à obra social representada pelo Cepro e pela Escola para 

Crianças Surdas, Ed Futa ressaltou a importância de se atuar 

na profissionalização de jovens de baixa renda, preparando-

os para o mercado de trabalho, e da inclusão, na sociedade, 

de jovens surdos por meio de uma educação especializada 

que lhes dá plenas condições de aprendizado. 

Reconhecendo, nos alunos e professores de todas as 

entidades mantidas pela Fundação, o espírito aberto, 

amigável e colaborativo do brasileiro, Ed Futa reiterou o 

papel fundamental da educação para que todos, conscientes 

da sua responsabilidade diante do País, carreiem sua energia 

para projetos que ampliem a participação do Brasil – já tão 

rico em reservas hídricas, recursos naturais e biodiversidade, 

no cenário mundial.

Num elogio à vida 

rotária, Ed Futa 

invocou a importância 

de se estabelecerem 

intercâmbios em âmbito 

internacional, como uma 

forma de vivenciar o 

espírito de grande família 

do Rotary International, 

ressaltando o papel da 

Fundação de Rotarianos 

de São Paulo como uma 

disseminadora de grandes 

ideias na formulação de 

projetos educacionais de 

ponta, que são a garantia 

de um futuro próspero 

para as nações.

Comitiva do Rotary International e gestores da Fundação

 vISItAS

ed Futa – Rotary International



Relatório Anual 2009      25Relatório Anual 2009      15ReLAtóRIO AnuAL 2009  |  29 

darrell Fraser – 
Austrália 
A Fundação de Rotarianos de 

São Paulo recebeu, em junho, 

a ilustre visita do educador 

Darrell Fraser, Vice-Secretário do 

Departamento de Educação do 

Estado de Victória (Austrália), Judy 

Petch – Gerente Geral da Divisão 

de Reforma e Melhoramento 

Escolar do Departamento de 

Educação e Treinamento e Stephen 

Sullivan, Gerente de Operações 

do Departamento de Educação e 

Desenvolvimento da Primeira Infância.

Na Unidade Higienópolis, Darrel Fraser e seu grupo foram 

recebidos por Eduardo Barros Pimentel, Presidente da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, Carlos Gueiros, 

Presidente do Conselho Superior da Fundação, Marco Rossi, 

Superintendente da Fundação, Esther Carvalho, Diretora-Geral 

do Colégio Rio Branco e José Antonio Antiório, representando 

o SIEEESP (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do 

Estado de São Paulo). Na Unidade Granja Vianna, o grupo 

pôde conhecer o trabalho educacional desenvolvido pelo 

Colégio Rio Branco, Cepro e Escola para Crianças Surdas.

Darrel Freser é, internacionalmente, reconhecido por 

seus trabalhos focados na melhoria do ensino e recebeu 

diversos prêmios, em seu país, pelo trabalho realizado 

em prol da educação. Atualmente, supervisiona o 

funcionamento de 1605 escolas primárias e secundárias 

nas nove regiões do Estado de Victoria.

Carlos Gueiros, José Antonio Antiório, Judy Petch, Stephen Sullivan, Darrell Fraser, Eduardo Barros 
Pimentel e Marco Rossi

Grupo de estudos Internacionais

Grupos de Estudos dos Estados Unidos (Alabama, Louisiana), 

Alemanha, Colômbia e Portugal visitaram a Fundação de 

Rotarianos de São Paulo e suas entidades mantidas. Os 

grupos, com formação em várias áreas de atuação, participam 

do Intercâmbio de Grupos de Estudo, um projeto do Rotary 

International que objetiva proporcionar a jovens profissionais o 

contato com outras línguas e outras 

culturas. 

O grupo de Portugal foi recebido 

pelo Presidente da Fundação, 

Eduardo de Barros Pimentel, e pelo 

Gerente de Relações Institucionais, 

Gunter Pollack, que falou do amplo 

trabalho da Comissão Interpaíses 

Brasil - Portugal e Países de Língua 

Oficial Portuguesa - CIP_PLOP.

Os visitantes manifestaram 

sua admiração pela obra da 

Fundação no que se refere tanto 

a instalações como a propostas 

educacionais.

Eduardo de Barros Pimentel com o Grupo de Estudos de Portugal





As Faculdades Integradas Rio Branco, nos seus  

10 anos de atividade, comemorados em 2009, 

vêm oferecendo as melhores condições de acesso 

à vida profissional. Com foco no desenvolvimento 

de competências técnicas, exercício da inovação, 

estímulo ao empreendedorismo e prática do 

voluntariado, as Faculdades Integradas Rio 

Branco preparam os jovens para responder, com 

excelência, às exigências do mercado de trabalho 

nos dias de hoje.

Professores, mestres, doutores e profissionais de 

destaque em seus ramos de atividade, além de 

uma infraestrutura condizente com as demandas 

de um ensino moderno, garantem aos jovens um 

aprendizado que forma profissionais atualizados 

em relação a tendências, afeitos à pesquisa e à 

busca de soluções.
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 PlAnejAmento

O encontro, no início do ano, em torno do 

planejamento para 2009, reuniu professores e 

coordenadores das Faculdades Integradas Rio 

Branco. Abrindo o evento, o diretor-geral Custódio 

Pereira apresentou os planos de ampliação das 

instalações e falou sobre a abertura de cursos de 

pós-graduação na Unidade Higienópolis do Colégio 

Rio Branco; o Superintendente da Fundação de 

Rotarianos de São Paulo, Marco Rossi, prestigiou o 

encontro, representando o Presidente da Fundação, 

Eduardo de Barros Pimentel. O diretor acadêmico 

Edman Altheman conduziu o debate que deu 

início às atividades de discussão de estratégias, visando 

ao aperfeiçoamento dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Diversas palestras e oficinas compuseram 

o calendário da semana de planejamento, contemplando 

temas ligados ao desafio do aprender no ensino superior, à 

relação entre professores e alunos e ao uso de tecnologias 

em sala de aula.

O Diretor-Geral das FRB evidencia que uma das metas das FRB é o crescimento  
estruturado e de qualidade

As Faculdades Integradas Rio Branco e a Federação das Indústrias 

de São Paulo (Fiesp) assinaram um protocolo, formalizando o 

compromisso mútuo de disseminar o conceito de produção que 

potencialize benefícios ao meio ambiente e estimule o uso racional de 

recursos, visando à sustentabilidade.

Custódio Pereira assina termo de parceria com a Fiesp/Ciesp 

Parcerias em favor do conhecimento
As Faculdades Integradas Rio Branco 

estabeleceram parcerias com a Associação 

de Universidades de Países de Língua 

Portuguesa (AULP), a Universidade 

Nacional do Centro da Província de 

Buenos Aires e a Network of Internacional 

Business Schools (NIBS), com o objetivo 

de trocar experiências no âmbito da 

vida acadêmica e desenvolver projetos 

educacionais em comum.

 PARCeRIA

Rio Branco e Fiesp a serviço da 
sustentabilidade 
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Projeto “Aprender a  
Aprender” reúne 
Faculdades e escola 
estadual

Em sua quinta edição, o projeto “Aprender a 

aprender” – conduzido pelos alunos de Pedagogia 

da 5ª e 6ª etapas das Faculdades Integradas 

Rio Branco, sob a orientação da professora 

Fabiana Malandrino, levou aos alunos do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Guilherme 

Kuhlmann a oportunidade de dirimir dúvidas e 

aperfeiçoar conhecimentos em relação à composição 

e interpretação de textos. A iniciativa, louvada em 

carta da diretora da escola, Marília Fátima Franco 

Aleixo, representa, também, a possibilidade de unir 

teoria e prática para os alunos de Pedagogia.

 ConquIstAs

enade e Guia do estudante 
As Faculdades Integradas Rio Branco – representadas pelos 

alunos que prestaram o Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) – obtiveram uma avaliação excelente 

no exame que objetiva aferir o nível dos alunos de cursos 

de graduação em relação a conteúdos, habilidades e 

competências.

Os cursos de Jornalismo, Pedagogia, Editoração, Rádio e TV, 

Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas de  

Informação receberam “3 estrelas” no Guia do Estudante, da 

Editora Abril, tradicional publicação que mapeia as instituições 

educacionais do Brasil.
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Projeto “A Família na Escola”, que aconteceu no campus das FRB, contou com o 
apoio dos alunos de Pedagogia
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 InFRAestRutuRA

melhoria e ampliação das instalações

As instalações do campus das Faculdades Integradas Rio 

Branco tiveram signifcativas melhorias na infraestrutura, 

que representam um aumento expressivo na capacidade de 

atendimento aos alunos. A ampliação do auditório, a duplicação 

do número de salas de aula em dois corredores do campus e a 

ampliação do espaço físico da Biblioteca, que agora conta com 

um mezanino, destinado a estudos e reuniões entre os alunos, 

possibilitam maior conforto e bem-estar aos estudantes.  

Duplicação das salas de aula em dois corredores das FRBBiblioteca com mezanino

 PRodução doCente

Professora integra grupo de 
estudos nos estados unidos

Denilde Oliveira Holzhacker, professora do Curso de Relações 

Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, participou de um 

concorrido programa educacional no Institute for Higher Education 

Policy (IHEP), Estados Unidos, que congrega a pesquisa e o estudo 

de especialistas do mundo inteiro no segmento de educação. A 

professora integrou uma equipe de estudiosos que discorreu sobre a 

questão da privatização do ensino superior no Brasil. Denilde Oliveira Holzhacker

Revista Científica Videre Futura 
A revista Videre Futura, criada pelas Faculdades 

Integradas Rio Branco, passou a ter, em 2009, 

uma versão eletrônica, no site das Faculdades. A 

publicação coloca em destaque a produção do 

conhecimento por meio de trabalhos científicos, 

realizados pelos alunos das Faculdades, e artigos 

escritos por professores e pesquisadores.
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7ª semana 
jurídica 

Promovida pelo curso 

de Direito, a 7ª Semana 

Jurídica tratou de vários 

temas: o júri popular; 

as atribuições da Justiça 

do Trabalho no Brasil; 

o combate à violência 

no futebol; o papel do 

Poder Legislativo no 

Estado Democrático de 

Direito; procedimentos 

de arbitragem e ética 

na divulgação de informações pela imprensa. Além das 

palestras, foi prestada uma homenagem do curso de 

Direito à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Lapa), 

Escola de Samba Rosas de Ouro e Rotary São Paulo, pelo 

apoio ao núcleo de Prática Jurídica. Um júri simulado, sob 

a coordenação da professora Janaina Thais Daniel Varalli, 

encerrou a semana, com a participação dos alunos no 

julgamento de um crime doloso.

Marcelo Freire Gonçalves, o coordenador do curso Paulo  
Sérgio Feuz, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,  
Pedro Paulo Manus, e o diretor-geral das FRB, Custódio Pereira

noite de autógrafos de 
professores

Em noite de autógrafos, realizada nas Faculdades 

Integradas Rio Branco, foram lançadas diversas obras de 

autoria de professores. 

Na área do Direito, a professora Renata Marques Ferreira 

lançou o livro Curso de “Direito da Energia - tutela 

jurídica da água, do petróleo e do biocombustível” e a 

professora Janaína Thais Daniel Varalli, “Os procedimentos 

ordinário e sumário. Da resposta do acusado ao mito da 

audiência, uma in “As recentes alterações no Processo 

Penal (Leis 11689/08 e 11.719/08)”; na categoria 

Engenharia de Software, o professor Ítalo Santiago 

Vega lançou “Linguagens Formais: Teoria, Modelagem e 

Implementação”; no campo da Publicidade e Propaganda, 

a professora Ana Paula Cesar Nogueira apresentou sua 

obra “Publicidade e Propaganda: 200 Anos de História no 

Brasil”; na área da Sociologia, a professora Marcia Mello 

Costa De Liberal lançou “O Impacto da Práxis Religiosa 

na Construção de Vínculos Sociais”; no campo da Língua 

Portuguesa, foram lançadas duas obras: a da professora 

Vilma Lima “Clara Letra – calígrafa” e a das professoras 

Rosana Moraes Weg e Virgínia Maria Antunes de Jesus 

“Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa”; na área de 

Metodologia da Pesquisa, as professoras Rosana Moraes 

Weg e Virgínia Maria Antunes de Jesus lançaram “O texto 

acadêmico. Projeto de Pesquisa e Monógrafa”.

Algumas obras de professores das FRB, lançadas no evento

 semAnAs de CuRsos
Como acontece todos os anos, alunos, professores e especialistas em diversos áreas reuniram-se para discutir questões 

pertinentes aos seus campos de atuação, num fórum em que se aliam teorias acadêmicas e prática profissional.

Alunos realizam Júri Simulado
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7ª semana de Administração 
e Ciências econômicas

O mundo dos negócios, sob vários aspectos, foi 

discutido na 7ª Semana de Administração e Ciências 

Econômicas. As discussões perpassaram tópicos como 

o das oportunidades comerciais entre Brasil e Portugal, 

no âmbito do Turismo, tema conduzido pelo diretor 

da TAP Portugal, Mário Carvalho. O professor doutor 

Nelson Ludovico, da Fundação Getúlio Vargas, discorreu 

sobre o incremento da atividade de Comércio Exterior, 

no Brasil, ao longo dos diversos ciclos econômicos. 

O desenvolvimento sustentável dos processos 

organizacionais foi destaque na fala do gerente de 

Sustentabilidade da KPMG.

XVI maratona de 
Programação

A XVI Maratona de Programação, concurso 

nacional promovido pela Sociedade Brasileira 

de Computação, foi sediada nas Faculdades 

Integradas Rio Branco pela segunda vez. 

Em meio a 34 times, representando cursos 

de Sistemas de Informação, Ciência da 

Computação e Engenharia de nove instituições 

paulistas, os alunos das Faculdades foram 

desafiados a resolver problemas, o que 

significou desenvolver softwares de forma 

lógica e inventiva.

10ª semana de educação
A 10ª Semana de Educação contou com a honrosa 

presença dos ex-Secretários da Educação do Estado de São 

Paulo, Maria Lúcia Vasconcelos e Gabriel Chalita. Temas 

como o da ética na atuação do educador, o despertar 

do prazer do conhecimento, a aprendizagem por meio 

da interdisciplinaridade e o desafio do ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira foram propostos pelo curso de 

Pedagogia nesta Semana de Estudo. 

Houve, também, a apresentação de oficinas, organizadas 

pelos próprios alunos, trazendo temas como Filosofia 

para crianças, a Transposição do Rio São Francisco e a 

Importância da Leitura para a Educação.
Paulo Sérgio Feuz, Custódio Pereira, Maria Isabel P. Castro, Gabriel Chalita, 
Maria Alice C. Rocha e Ivana Maria F. Ribeiro

Time de alunos das FRB

Custódio Pereira, Mário Carvalho e Douglas Pinheiro
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O V Ciclo de palestras de Processos 

Administrativos de Sistemas de Informação, 

realizado pelo curso de Sistemas de Informação, 

contou com a presença de representantes 

de dois eventos ligados à Tecnologia da 

Informação, realizados em São Paulo, versando 

sobre ferramentas gratuitas na área de sistema 

operacional e bancos de dados. Palestras, 

reunindo especialistas nesses temas, professores 

e alunos, discutiram a filosofia, o alcance e os 

avanços do software livre nas suas aplicações no 

campo da arte, do entretenimento e dos negócios.

uma semana de 
debates em Relações 
Internacionais 

Em sua segunda edição, a Semana de Relações 

Internacionais propôs a vivência, na ficção, de fatos 

que marcaram a vida de países no final do século 

XX. Como forma de preparação para a simulação de 

debates, envolvendo acontecimentos e personagens 

notórios, os alunos pesquisaram conteúdos que 

embasaram a defesa de ideias num exercício de 

habilidades próprias da vida política e diplomática.

Palestra aborda utilização de softwares livres

Cada aluno representou um país durante a simulação

9ª semana de 
Comunicação

Contando com a presença 

de eminentes comunicadores 

do rádio, televisão e jornais 

nacionais, a 9ª Semana 

de Comunicação foi uma 

oportunidade para que 

os alunos dos cursos de 

Comunicação Social: 

Jornalismo, Relações 

Públicas, Rádio e TV, Publicidade e Propaganda e Editoração 

ouvissem relatos sobre o dia a dia de suas profissões, os 

desafios e recompensas da carreira, o mercado de trabalho. 

Uma oficina técnica audiovisual, dirigida aos alunos de 

Rádio e TV, a apresentação de vídeos que participaram 

do Festival do Minuto 2009, além de uma exposição de 

trabalhos fotográficos dos alunos, complementaram as 

atividades da Semana.

Luciano Faccioli, da Rede Record; Márcia Ladeira, Diretora de Merchandising da Rede Globo; Fernando Gomes,  
da TV Cultura; e Ricardo Boechat, da Rede Bandeirantes de Televisão e Band News

V Ciclo de palestras de Processos Administrativos de  
sistemas de Informação
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As Faculdades Integradas Rio Branco, em parceria com a AFP 

– Association of Fundraising Professionals, a maior associação 

de captadores de recursos do mundo, realizaram o First 

Course in Fundraising, com o objetivo de estimular a reflexão 

e o conhecimento sobre a captação de recursos, tema ainda 

desconhecido pela maioria da população brasileira. 

O curso, ministrado por Custódio Pereira, Diretor-Geral 

das Faculdades Integradas Rio Branco e Master Teacher, 

credenciado pela AFP, no 

Brasil, destacou noções básicas 

para o desenvolvimento da 

atividade de captação de 

recursos para instituições 

do terceiro setor, escolas, 

universidades, saúde etc., com 

um programa que contemplou 

o planejamento de ações 

de captação, métodos de 

identificação e de conquista de 

doadores potenciais, aspectos 

administrativos ligados à 

elaboração de propostas  

e controles.

I seminário 
Internacional de 
legislação Comparada 
sobre o terceiro setor

As Faculdades Integradas Rio Branco sediaram 

o I Seminário Internacional de Legislação 

Comparada sobre o Terceiro Setor, promovido 

pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

OAB-SP, CEBRAF (Confederação Brasileira de 

Fundações, APF (Associação Paulista de Fundações) e AFP 

(Association of Fundraising Professionals). Especialistas do 

Brasil, Escócia, Canadá e Estados Unidos, no campo do 

Direito e da captação de recursos, comunicaram suas ideias e 

experiências ligadas à gestão em instituições do Terceiro Setor. 

Entidades internacionais, de atuação notória no segmento, 

discorreram sobre formas ideais de captação de recursos, 

como utilizar todo o potencial do profissional do Direito 

nas questões de fundo, envolvendo o Terceiro Setor; como 

motivar o cidadão a doar e como beneficiar o segmento 

por meio de um sistema de leis claro. Em sua missão de 

estimular a troca de experiências entre países, o I Seminário 

Internacional de Legislação Comparada sobre o Terceiro 

Setor trouxe contribuições efetivas para viabilizar a atuação 

de instituições não-governamentais que desempenham uma 

função social cada vez mais importante.

 semInáRIos 
InteRnACIonAIs

Curso de Fundraising

Palestrantes e representantes das FRB, Rotary Club SP, OAB - SP, CEBRAF, APF e AFP

Participantes do First Course in Fundraising, realizado nas FRB
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As Faculdades Integradas Rio 

Branco, mantidas pela Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, e 

a Association of Fundraising 

Professionals (AFP) promoveram, 

pela primeira vez no Brasil, o 

5º Congresso Hemisférico de 

Fundraising, em novembro, com o 

apoio do Consulado Americano, 

da Resource Alliance (The 

International Fundraising Group), 

da Associación de Ejecutivos 

em Desarrollo de Recursos para 

Organizaciones Sociales (Aedros) 

e da Associação Brasileira de 

Captação de Recursos (ABCR).

O Congresso contou com a 

presença do captador de recursos 

da campanha do presidente norte-americano Barack 

Obama, Steve Hildbrand; da CEO da ONG Impetus Trust, 

Daniela Barone que, no ano passado, ganhou o Charity 

Awards – premiação que destaca o trabalho das entidades 

filantrópicas mais importantes do Reino Unido, e do 

brasileiro Vilfredo Schürmann, coordenador das expedições 

da volta ao mundo da família Schürmann, além de outros 

nomes de expressão na área.

Conduzidas por especialistas na área do Brasil, América 

Latina, Europa e Estados Unidos, as discussões abrangeram 

aspectos técnicos e estratégicos da captação de recursos, 

ações inovadoras e vitoriosas de organizações líderes norte-

americanas, brasileiras e latino-americanas, focalizando, 

também, a legislação que rege o setor e as possibilidades 

de aperfeiçoamento das leis que redunde na viabilização 

efetiva das atividades de entidades e organizações.

Ilustrando o tema, o deputy manager Steve Hildebrand 

falou sobre a extrema importância da criação de redes 

sociais e da fidelização dos doadores, que acontece quando 

as pessoas se sentem incluídas nos projetos, com acesso a 

metas e resultados. Hildebrand 

também evidenciou o valor 

do uso das tecnologias de 

informação e de comunicação 

(TICs) para o sucesso de um 

projeto que dependa da 

captação externa de recursos.

O Congresso cumpriu sua 

função de mostrar a viabilidade 

de ações que podem conduzir à 

sustentabilidade das instituições 

a partir da participação direta da 

sociedade, identificada com a 

causa que defendem e motivada 

a contribuir.

Congresso Hemisférico de Captação de Recursos - Fundraising

Andrew Watt, Thomas J. Dowling, Jason Dyett, Paulete Maehara, Scott Whitmore, Robbie Healey,  
Rhonda Starr, Carlos Jerônimo da Silva Gueiros e Custódio Pereira

Os debates visaram o desenvolvimento de atividades de captação de recursos, fortalecendo a 
cultura de Fundraising
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“Carreira de 
diplomatas 2009 
- Concurso de 
Admissão”

O ministro Paulo Bozzi, e o secretário 

Luis Fernando Cardoso de Almeida, do 

Escritório de Representação em São Paulo, 

do Ministério das Relações Exteriores, 

conduziram discussões sobre a carreira 

da diplomacia, na palestra “Carreira 

de Diplomatas 2009 – Concurso de 

Admissão”. Exemplos de atuação da diplomacia brasileira em 

casos recentes notórios foram abordados pelos palestrantes 

com o objetivo de ressaltar, para alunos de Relações 

Internacionais, aspectos importantes referentes aos bastidores 

do trabalho consular, ao respeito a acordos internacionais e à 

preparação para os exames de ingresso na carreira.

 PAlestRAs

jornalista Percival de souza
Numa parceria entre a Associação Paulista de Imprensa 

(API) e as Faculdades Integradas Rio Branco, o jornalista 

Percival de Souza, comentarista da TV Record, autor 

premiado, fez palestra na sede da API sobre a atividade 

jornalística. O palestrante focalizou várias questões do 

interesse da plateia, formada por alunos de comunicação 

social e jornalistas, como a fidelização das fontes, 

a importância de uma boa apuração dos fatos e da 

construção da linguagem jornalística. O presidente da API, João Baptista de Oliveira, entrega homenagem ao 
jornalista Percival de Souza

Paulo Bozzi, Custódio Pereira e Luis Fernando Cardoso de Almeida

seminário Internacional 
de Branding

Reunindo especialistas de renome na área do 

design, as Faculdades Integradas Rio Branco 

promoveram o Segundo Seminário Internacional de 

Branding, organizado pelo coordenador dos cursos 

de Design e do MBA Branding, Antônio Roberto de 

Oliveira. O encontro, que trouxe a palavra de Miguel 

Santos, da Brandia Central (Lisboa); Rique Nitzsche, 

da Animus (Rio de Janeiro); Paulo Roberto Lucas 

de Oliveira, das Faculdades Integradas Rio Branco; 

Charles Bezerra, do GAD Innovation (Porto Alegre 

/ São Paulo); Kleber Puchaski, da Feel the Future (Curitiba); 

Fred Gelli, da Tátil Design (Rio de Janeiro); Alexandre 

Zogbi, da Interbrand (São Paulo) e Lincoln Seragini, da 

Seragini/Farné/Guradado-Design (São Paulo) – propôs uma 

profunda reflexão sobre a importância do design no mundo 

atual, com base em discussões sobre Design Thinking, da 

DSchool, Brand Valuation e Branding 3.0.

Kleber Puchaski, Charles Bezerra, Fred Gelli, Rique Nitzsche,  
Antônio Roberto de Oliveira e Custódio Pereira
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Parceria com a FIesP - 
“os desafios de Recursos 
Humanos” 

As Faculdades Integradas Rio Branco receberam 

a professora e consultora em Recursos Humanos, 

especializada em coaching e recrutamento e seleção, Ana 

Maria Cadavez, e o professor e consultor em Organização 

e Recursos Humanos, Luiz Eduardo Lippel Braga, para falar 

sobre os desafios da área de Recursos Humanos. A palestra, 

que ressaltou as principais possibilidades de trabalho na 

área de gestão de pessoas, marcou o lançamento do 

curso Gestão de Pessoas nas Micro e Pequenas Indústrias, 

criado pelas Faculdades, em parceria com a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Ana Maria Cadavez Paulo Sérgio Lopes

Aula magna abre curso de  
Ciências econômicas 

O curso de Ciências Econômicas das Faculdades 

Integradas Rio Branco foi aberto com uma Aula Magna, 

proferida pelo Presidente do Conselho Regional de 

Economia (Corecon), Manuel Enriquez Garcia, que 

refletiu sobre a relação da Economia com outras áreas 

do conhecimento, a situação econômica mundial e os 

fatores que regem a micro e macroeconomia. 

joão Carlos saad, presidente do Grupo Bandeirantes
O Presidente do Grupo Bandeirantes, 

João Carlos Saad, visitou as Faculdades 

Integradas Rio Branco, sendo recebido 

pelo diretor-geral Custódio Pereira 

e pela coordenadora dos cursos de 

Comunicação Social, Suli de Moura. 

Johnny Saad relembrou a história do 

grupo que preside, focalizou a questão 

das novas tecnologias aplicadas à mídia, 

os desafios de se obterem receitas na 

TV aberta de hoje, fragilizada pela 

pulverização da audiência, e conclamou 

os jovens a exercer seu potencial 

de crítica em relação aos meios de 

comunicação, invocando seu papel 

político de construtores do futuro. 

Manuel Enriquez Garcia e Custódio Pereira

João Carlos Saad falou sobre a multiprogramação e as inovações tecnológicas
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Política é tema de palestra para os alunos de Comunicação social
Os professores Humberto Dantas e Rafael Cortez, da Oficina Municipal 

– entidade que se dedica a formar gestores municipais, falaram aos 

alunos de Comunicação Social sobre a importância de o jovem exercer 

sua capacidade de crítica no momento de eleger seus representantes na 

política, ressaltando o papel da educação para a política e a necessidade 

da conscientização sobre o que é exercer uma atividade política. 

jornalista fala sobre a atividade de 
correspondente internacional

O dia a dia de um correspondente internacional no Oriente Médio foi o tema da 

palestra de Gustavo Chacra, jornalista de O Estado de S. Paulo, que atua na região. A 

convite do presidente do Conselho Superior da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, o jornalista focalizou as injunções da profissão e falou 

sobre a riqueza de experiências que a atividade proporciona. A palestra, dirigida aos 

alunos dos cursos de Comunicação Social e Relações Internacionais, trouxe uma visão, 

ao mesmo tempo realista e engrandecedora da profissão, que ajuda o homem comum 

a formar opinião sobre os acontecimentos da atualidade.

“Ciberespaço: entre a 
liberdade e o controle”

O ciberespaço, representado pelos sites, blogs, etc., 

e sua influência na mídia, foi o tema da palestra dos 

professores Sérgio Amadeu da Silveira e Dimas Künsch, 

autores do livro “Ciberespaço: a luta pelo conhecimento”. 

Os palestrantes falaram sobre os novos paradigmas da 

comunicação, as necessidades do novo consumidor, o 

compartilhamento livre de músicas, filmes e vídeos e a 

disseminação de conteúdos on-line por pessoas comuns.

Presidente da Comissão do 
exame da oAB-sP fala sobre as 
mudanças no exame da ordem

Sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), agora unificado, o Presidente da Comissão do 

Exame da OAB-SP, Braz Martins Neto, citou, como um dos 

benefícios da nova sistemática, o fato de os estudantes 

poderem avaliar com mais subsídios e, a partir dos 

mesmos critérios, a qualidade do curso de Direito nas 

diversas faculdades e universidades do País. Somadas a 

outras novidades, referentes a conteúdos dos exames, as 

informações trouxeram, aos estudantes do curso de Direito, 

a oportunidade de refletir sobre como se preparar para a 

prova, de forma a vencer mais essa etapa na carreira.

Professores Dimas Künsch e Sérgio da Silveira em palestra nas FRB

Pedro Napolitano, Helena Maria Diniz, Braz Martins Neto e Paulo Sérgio Feuz

Gustavo Chacra destacou aspectos culturais e 
sociais dos países que já visitou no mundo árabe
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Alunos de Relações 
Internacionais promovem 
seminário de integração com 
cadetes da Academia da  
Força Aérea (AFA) 

Numa iniciativa que reuniu as Faculdades Integradas Rio 

Branco e a Academia da Força Aérea (AFA), realizou-se o 

seminário Panorama Geral das Relações Internacionais com 

o objetivo de estreitar o relacionamento entre os estudantes 

das duas instituições e discutir temas que afetam as nações 

no âmbito das relações interpaíses. 

Coordenado pela professora Denilde Holzhacker, um 

grupo de alunas do curso de Relações Internacionais 

propôs e organizou o encontro, como uma forma de 

trabalho escolar. Questões de interesse atual permearam 

as discussões, como as formas de cooperação entre 

países e blocos, dilemas e perspectivas do atual contexto 

internacional, com destaque para o papel desempenhado 

pela América Latina e pelos Estados Unidos. 

O seminário foi, também, uma rica oportunidade de 

aproximação de dois grupos de jovens – civis e militares, na 

sua busca do aprimoramento, a caminho da vida profissional.

Palestra em homenagem ao  
dia Internacional de defesa  
do Consumidor

O Dia Internacional de Defesa do Consumidor foi celebrado 

nas Faculdades Integradas Rio Branco, com uma palestra 

do desembargador Luiz Antônio Rizzatto Nunes, autor do 

livro “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”. 

Falando a alunos e ex-alunos do Curso de Direito, o palestrante 

participou do lançamento da Revista Brasileira de Direito Civil, 

Constitucional e Relações de Consumo, coordenada pelos 

professores Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Rogério Donninida, 

e abordou os princípios e normas constitucionais aplicados ao 

Código de Defesa do Consumidor, refletindo sobre a necessidade 

de se ajustarem políticas de marketing e de globalização à lei. 

Palestra de Geraldo Alckmin
As Faculdades Integradas Rio Branco receberam a visita do Secretário de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que realizou 

palestra para os alunos de Comunicação Social, Direito, Administração, 

Ciências Econômicas e Relações Internacionais. A fala do Secretário, 

conduzida de forma a esclarecer dúvidas dos estudantes, versou sobre os 

impactos da crise econômica mundial na micro e na macroeconomia e sobre 

os desafios do governo do Estado na condução de temas como transportes, 

saneamento público, segurança, atividade industrial, diante da conjuntura. 

Alunas e professores que realizaram o Seminário

O secretário de Desenvolvimento de São Paulo,  
Geraldo Alckmin, fala sobre o atual cenário econômico

Alexandre Cortona, Rogério Donnini, Luiz Antônio Rizzatto Nunes e  
Celso Antônio Padeco Fiorillo
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Aluna do curso de Pedagogia 
atua na orientação de trabalhos 
de Conclusão de Curso, na usP

 A aluna do curso de Pedagogia, Manoela Heloisa S. de 

Vasconcelos, foi contratada para trabalhar na orientação de 

trabalhos de conclusão de curso das Faculdades de Economia 

e Administração, da USP, devendo verificar a aplicação, nos 

trabalhos, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Sua contratação se deveu à qualidade do projeto realizado 

na disciplina de Metodologia Científica. 

 nossos Alunos, nossos tAlentos

telejornal ao vivo 
A turma da 7ª etapa do curso de Jornalismo 

criou dois telejornais, Em Foca e Kombi 

News, na disciplina de Telejornalismo, que 

trouxeram, para os horários de intervalo, na 

Praça de Alimentação do campus, notícias, 

documentários e reportagens sobre temas 

da atualidade e sobre o dia a dia da vida nas 

faculdades - um exercício que leva o benefício 

da informação para toda a comunidade.

Prêmio para a área de Comunicação social 
O curso de Comunicação Social, das Faculdades 

Integradas Rio Branco, venceu a Expocom Sudeste 

com o programa de rádio ‘Línguas do Brasil’, sobre as 

variações do português dentro do país, desenvolvido 

pelas alunas Priscila Quintal e Maria Cláudia Guaratto, e 

com o trabalho ‘10 anos de Bicho de Pé’, documentário 

sobre os dez anos de carreira do famoso grupo de 

forró universitário, produzido pelo aluno Conrado 

Vidal. A Expocom - Exposição de Pesquisa Experimental 

em Comunicação é uma exposição e um prêmio, 

promovidos, anualmente, pela Intercom - Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 

reunindo os melhores trabalhos experimentais, 

produzidos por alunos de graduação dos cursos de 

Comunicação Social de todo o país.

Grupo de alunos que produziu o Telejornail Kombi News

Professor Márcio Rinaldi, Conrado Vidal, Priscila Quintal, Maria Claúdia Guaratto 
e professora Patrícia Rangel

44  |  RelAtóRIo AnuAl 2009 

A aluna Manoela Heloisa S. de Vasconcelos
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trabalhos de alunos de Comunicação social são selecionados 
pela Rádio Cultura Brasil

Três trabalhos do curso de jornalismo e dois do curso de Rádio 

e TV foram selecionados no “Programa do Estudante”, da Rádio 

Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta, para veiculação na 

emissora. Os programas selecionados na área de Jornalismo 

foram: “A evolução da Arbitragem Brasileira”, “Pelotão 

Escoteiro” e “Sexo Frágil – A bola da Vez”; na área de Rádio e 

TV, saíram vitoriosos os trabalhos: “Lendas.com” e “Vejo Miro”. 

Essa iniciativa da Rádio Cultura pretende estimular, promover e 

difundir a produção universitária em todo o Brasil. 

Aluno de Relações Internacionais conquista  
Bolsa de Iniciação Científica  

O aluno José Maria de Souza Junior, do curso de Relações 

Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, 

conquistou a bolsa de iniciação científica, concedida pela 

Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, que representa apoio financeiro para a realização 

da sua pesquisa “Intercâmbio Universitário: Cooperação 

no Âmbito do Mercosul”. José Maria de Souza Junior é 

orientado pela profa. dra. Denilde Oliveira Holahacker.

Premiação em  
concurso da Abigraf

Os alunos da 7ª etapa do curso de 

Editoração ficaram em primeiro lugar no 

concurso instituído pelo Grupo Empresarial 

de Impressão Digital, da Associação 

Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), 

que premiou as melhores peças produzidas 

em impressão digital com dados variáveis. 

O prêmio Condigi de Impressão Digital 

é destinado a estudantes de Marketing, 

Publicidade e Design. Apresentando o trabalho 

denominado “Human Race – 10K”, os alunos 

das Faculdades Integradas Rio Branco e o 

professor orientador Alex Mazzini foram 

premiados com uma semana de curso no 

Rochester Institute of Technology – RIT, New 

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

RÁDIO
CULTURA

BRASIL
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 eVentos

2º Profissão e Futuro – encontro Rio Branco de Profissões

tarsila do Amaral é tema de 
exposição nas Faculdades 
 Uma exposição sobre vida e obra da pintora Tarsila do 

Amaral, representante notória do modernismo brasileiro, 

foi o resultado do trabalho realizado na disciplina de 

Realidade Brasileira, que objetivou reler, nos dias de 

hoje, as contribuições de personagens ilustres desse 

período histórico da arte, no País. Prof. Paulo Camargo acompanha trabalho dos alunos durante a exposição

 BolsA méRIto

Alunos premiados pelo esforço  
e dedicação

Com inspiração na prática de universidades americanas, a Fundação de Rotarianos 

de São Paulo concede bolsas integrais, por um semestre, a alunos das Faculdades 

Integradas Rio Branco que se destacam pelos excelentes resultados escolares. 

Os premiados em abril e em outubro foram saudados por Eduardo de Barros 

Pimentel, Presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo; Custódio 

Pereira, Diretor-Geral das Faculdades; Edman Altheman, Diretor Acadêmico; 

coordenadores e professores. A Bolsa Mérito Acadêmico ressalta a dedicação 

como um fator fundamental para o sucesso e o valor do comprometimento na 

busca e conquista de ideais.
O Presidente da FRSP, Eduardo de Barros Pimentel, 
parabeniza aluna

As Faculdades Integradas Rio Branco promoveram, no mês 

de setembro, a 2ª edição do Encontro Rio Branco de Profissões 

- Profissão e Futuro. Professores e profissionais de destaque 

em suas áreas de atuação ministraram palestras sobre aspectos 

essenciais que cercam o desempenho de diversas profissões.

Na abertura do evento, que reuniu mais de 1000 alunos do 

Ensino Médio, Léo Fraiman, mestre em psicologia pela USP, 

e especialista em Psicologia Educacional, falou sobre o tema 

“Vencendo no Jogo da Vida”, ressaltando a importância de se 

conhecerem os “bastidores” das profissões almejadas, de se 

desenvolver a inteligência emocional e analisarem-

se as melhores opções de atividade, em função da 

formação adquirida na universidade. Aos jovens 

presentes, foi oferecida, também, a oportunidade 

de se submeter a uma pesquisa 

de afinidade entre perfil pessoal 

e profissional.
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A palestra de abertura  
foi conduzida pelo espe-
cialista Leo Fraiman

O evento reuniu mais de 1000 alunos do Ensino Médio
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Faculdades participam da Feira do Guia do estudante 
Pelo quarto ano consecutivo, as Faculdades Integradas Rio 

Branco participaram da Feira do Guia do Estudante, promovida 

pela Editora Abril. As Faculdades apresentaram seus cursos, por 

meio de palestras de professores e de atendimento ao público 

estudantil presente, que pôde, ainda, participar de quizz e de 

games virtuais, focados em conhecimento e tecnologia.

Os alunos de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco 

participaram, em outubro, do VI Congresso Acadêmico de Defesa Nacional, 

promovido pelo Ministério da Defesa e sediado na Academia da Força Aérea 

(AFA), em Pirassununga, interior paulista. O grupo, composto pelos alunos 

da quarta etapa do Curso de Relações Internacionais, apresentou o trabalho 

“A vulnerabilidade do Brasil na Política de Defesa”, orientado pelo prof. 

Guilherme Casarões, abordando alguns desafios enfrentados pelo País nas 

áreas militar, econômica, política, social e ambiental. A participação dos 

alunos das Faculdades Integradas Rio Branco, nesse evento, marca o início de 

uma parceria entre as Faculdades e a Academia da Força Aérea.

Alunos participam de congresso sobre defesa nacional,  
na Academia da Força Aérea

Alunas e professor das FRB, com major e cadete da AFA

No Quizz os estudantes testaram seus conhecimentos Estudante participa de game com tecnologia de Realidade Aumentada

jogos Intercursos 
Os Jogos Intercursos, promovidos pela Atlética 

XX de abril com o objetivo de integrar os alunos 

de todos os cursos das Faculdades Integradas Rio 

Branco, reuniu, em sua quarta edição, mais de 300 

alunos, que disputaram provas nas modalidades 

de futebol de campo, futebol de salão, voleibol, 

handebol, basquete, natação e xadrez, nas quadras 

da Associação Cristã de Moços, na Lapa. Abrindo 

os jogos, o diretor-geral Custódio Pereira e o 

professor orientador de eventos Alessandro Cortona, 

congratularam-se com os participantes e exaltaram o 

espírito de união dos alunos.Alunos durante o treino de vôlei
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Ação lapa 

As Faculdades Integradas Rio Branco idealizaram o movimento de responsabilidade social “Ação Lapa”, que reúne 

todas das lideranças da região das subprefeituras: Barra Funda, Jaguará, Jaguaré, Lapa, Perdizes e Vila Leopoldina.

trote solidário
Como forma de celebrar a alegria do ingresso na vida 

universitária, os calouros foram recebidos por alunos e 

professores das Faculdades Integradas Rio Branco, com o trote 

solidário, que tem como ideia-mestra a realização de ações de 

valor social.  

Dentre diversas atividades, os novos alunos visitaram a Casa 

Roberto Borghi, um abrigo de crianças situado na Freguesia 

do Ó, bairro da Zona Oeste de São Paulo, e participaram da 

campanha “Sangue bom é o bicho”, doando sangue na 5ª 

edição da campanha do Hospital São Camilo. 

Essas ações marcam o tom de outros projetos para os quais 

os alunos são chamados, ao longo da sua vida acadêmica nas 

Faculdades Integradas Rio Branco.
Alunos colocam nariz de palhaço para brincadeira com as crianças do 
Abrigo Roberto Borghi

 ResPonsABIlIdAde 
soCIAl

4ª edição do dia diferente 

Na 4ª edição do Dia Diferente, cerca de 450 pessoas, 

entre alunos, funcionários das entidades mantidas 

pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, amigos e 

convidados, participaram de, aproximadamente, 20 ações 

em diferentes entidades assistenciais de São Paulo.

Oficinas de artes manuais, artesanato e literatura, 

apresentações de música e teatro, contação de histórias, 

ações de entretenimento, arrecadação de livros, doações de 

alimentos, brinquedos e medicamentos, além de assessoria 

jurídica, deram vida ao Dia Diferente. 

Um projeto idealizado e conduzido pelas Faculdades 

Integradas Rio Branco, que conta com a adesão de todas as 

entidades mantidas pela Fundação, cumpriu sua função de 

estimular a doação num sentido amplo; aos participantes, 

foi dada a oportunidade de dar seu tempo, os seus 

conhecimentos, aprendendo com a diversidade, ampliando 

a própria visão de mundo.

 

Ação “Fazendo a diferença”, no Cotolengo Don Orione

Ação “Toda criança precisa de respeito e amor”, no abrigo Santana Núcleo I I
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Ação social na escola de samba Rosas de ouro
Numa parceria entre o curso de Direito das Faculdades Integradas Rio Branco e o Rotary 

Club São Paulo, os alunos, acompanhados por professores das FRB e advogados do Rotary, 

realizaram, durante todo o ano, atendimento jurídico à comunidade da Escola de Samba Rosas 

de Ouro. A iniciativa, que promove o contato direto dos alunos com aspectos da realidade 

profissional a ser enfrentados no dia a dia da sua futura atividade, representa, também, a 

possibilidade de acesso da população local a informações sobre direitos e deveres.

Ação Global
Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Lapa), as Faculdades 

Integradas Rio Branco participaram do evento Ação Global Regional, promovido pelo 

Sesi, em conjunto com a Rede Globo de Televisão. O Núcleo de Prática Jurídica, do 

Curso de Direito, fez-se presente no Parque da Água Branca, oferecendo orientação 

jurídica gratuita aos visitantes, como parte de uma ampla gama de serviços que são 

colocados à disposição da população nesse dia.

“um natal para todos”
O aluno de Pedagogia Charles Guedes idealizou e executou o projeto “Um Natal para Todos”, voltado para os moradores do 

Albergue Zancone, localizado na Lapa. A partir da arrecadação de fundos, foi organizada uma festa de Natal autêntica, com 

música e a apresentação de uma peça de teatro. O evento, prestigiado pelos professores das Faculdades Integradas Rio Branco 

Ivana Maria Franco Ribeiro, Antonio Carlos Malheiros, contou, também, com uma palestra do assessor administrativo/acadêmico 

das Faculdades, Adauto Procópio.

As Faculdades Integradas Rio Branco participaram,  

com louvor, da Conferência Paulista de Produção Mais 

Limpa, realizada pela Fiesp/Ciesp, em parceria com  

diversas universidades. 

Participando do concurso “Incentivo às práticas de Produção 

Mais Limpa”, alunos dos cursos de Sistema de Informação e 

Especialização em Gestão de Finanças desenvolveram projetos, 

que foram premiados em 1º , 2º e 4º lugares, respectivamente, 

propondo a utilização de energia solar em aparelhos de ar- 

condicionado, um sistema de logística para o óleo residual de 

cozinha e novas maneiras de controlar o consumo de energia.

O concurso simboliza a parceria estabelecida entre a Fiesp e 

as Faculdades Integradas Rio Branco, que se comprometem a 

estimular, no processo de formação dos alunos, a cultura de 

práticas sustentáveis e a realizar ações de cooperação com a 

Fiesp nesse sentido. 

O aluno de Sistemas de Informação, Heitor Rossi Machado, ao seu lado, o diretor 
acadêmico, das FRB, Edmar Altheman, acompanhados por alunos das FRB

Alunos das Faculdades 
participam de Conferência 
de Produção mais limpa





O Colégio Rio Branco forma gerações há mais 

de 6 décadas, oferecendo uma educação que 

estabelece bases sólidas para o desenvolvimento 

emocional, social e congnitivo de crianças e 

adolescentes. 

Estimulando o desenvolvimento do espírito 

científico, a expressão artística, a prática 

esportiva, a cidadania e o respeito pelas 

diferenças, o Colégio Rio Branco prepara 

para a vida em sociedade e para os desafios 

da vida adulta, que exigem a formação de 

competências e habilidades no plano do 

conhecimento e das atitudes.
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 unEsCO

Encontros Regionais do PEa - Programa 
de Escolas associadas da unesco 

Em duas ocasiões, no ano, o Colégio Rio Branco participou de Encontros 

do PEA - Programa de Escolas Associadas da Unesco) que, presente em 130 

paises, tem como principal objetivo criar uma rede internacional de escolas que 

trabalhem pela paz e promovam os ideais da Unesco. Focalizando os temas 

para 2009 (Ano Internacional da Astronomia) e lançando o tema para 2010 - 

Ano Internacional da Biodiversidade, palestrantes de renome, de todo o País, 

propuseram discussões sobre formas de integração das escolas para compartilhar 

trabalhos realizados e preparar o desenvolvimento de atividades futuras.
Nora Keit Sampaio, Renata Condi Souza, Esther Carvalho 
e Roberto Bedrikow

Esther Carvalho compartilha metas 
e objetivos com os educadores

 PlanEjamEntO

10º Encontro Riobranquino
Com o objetivo de planejar as atividades de 2009, os educadores do Colégio Rio Branco 

reuniram-se, no início do ano, para uma série de atividades, envolvendo palestras, oficinas 

e workshops. O elevado nível de contribuição que cada profissional oferece ao projeto do 

colégio foi lembrado pelo Presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de 

Barros Pimentel, na abertura do encontro. Em sua fala, o presidente da Fundação ressaltou 

a importância da educação e da formação profissional na vida dos jovens, para fazer 

frente aos desafios impostos pela conjuntura econômico-social. A questão da inovação 

e a busca constante de referências notórias no campo da educação foram mencionadas 

pela Diretora-Geral Esther Carvalho, como condição para proporcionar aos alunos 

oportunidades efetivas de desenvolvimento intelectual, ético e social.

Formação Continuada
Durante todo o ano, semanalmente, coordenadores e 

professores reuniram-se em torno de discussões pedagógicas, 

objetivando aperfeiçoar processos de trabalho.  

Vários temas ligados aos eixos de aprimoramento pedagógico 

– como leitura, escrita, oralidade, trabalho em equipe, ensino 

estruturado, inglês na Educação Infantil, como, também, os 

que se referem ao ensino em áreas específicas, estiveram em 

pauta, buscando, sempre, tornar esses conteúdos cada vez 

mais bem apreendidos pelos alunos. Um capítulo especial, 

em todo o projeto de formação continuada, coube ao estudo 

da Documentação Pedagógica, metodologia desenvolvida 

na cidade italiana de Reggio Emilia, referência em educação 

infantil. No encerramento do ano, a Diretora-Geral do colégio, 

Esther Carvalho, falou aos professores sobre sua viagem de 

estudos à Finlândia, país que se destaca, globalmente, pelo 

sucesso de seu projeto educacional. Na sequência do relato 

de visitas feitas a vários centros dedicados à pesquisa, na área 

da Educação, a diretora expôs as discussões que compuseram 

a “In Terms of Equity: Quality in Teaching and Learning 

Conference”, realizada na Universidade de Helsinki.Oficina de formação docente, realizada por educadores e coordenadores

 FORmaçãO DOCEntE
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No formato de instalação, a artista utilizou objetos 
para representar temática das vivências femininas

Fernanda Zulzke Galli, autora do livro “Histórias que se escondem na floresta”

Ciclo de Palestras “Encontro marcado”
No primeiro Encontro Marcado do ano, uma reunião em que se propõe a discussão de temas 

educacionais significativos para a família, a psicóloga Rosely Sayão trouxe, para o debate, a 

questão da autoridade e da afetividade. Ressaltando o importante papel dos pais de agentes 

de transformação social, a psicóloga falou de atitudes 

firmes e coerentes como uma forma de nortear o 

comportamento de quem educa e, também, uma forma 

de expressar cuidado e amor, indicando rumos.

Discutindo o tema da educação financeira, a consultora Cássia D’Aquino Filocre 

conduziu o Encontro Marcado do segundo semestre, dialogando com os pais sobre 

como ensinar os filhos a poupar e a administrar bem sua mesada, a doar, não só 

dinheiro, alertando para a importância do exemplo dos pais no trato dessas questões, 

agindo de forma coerente com seu discurso.
Cássia D’Aquino Filocre aborda o cotidi-
ano da Educação Financeira

Sayão aborda a relação entre autoridade 
e afetividade

 RElaCiOnamEntO COm a Família

Professora lança “Histórias 
que se escondem na floresta”

A professora Fernanda Zulzke Galli, da Unidade 

Granja Vianna do Colégio Rio Branco, especialista 

em gestão ambiental, lançou a obra “Histórias 

que se escondem na floresta”. O livro é um  

convite a crianças e jovens para que redescubram  

e preservem a natureza. Segundo a autora,  

a obra traz aos leitores a possibilidade de um 

processo espontâneo e atraente de aprendizado 

sobre aspectos como sustentabilidade e 

consciência ambiental, além da reflexão sobre 

ética, cidadania e solidariedade.

arte-educadora do colégio expõe  
em Barcelona

A arte-educadora e artista plástica Janice de Piero, professora da Unidade 

Granja Vianna, realizou, no início de 2009, uma exposição poética intimista 

sobre a vida amorosa, na Galeria Cubo, em Barcelona – Espanha.  Intitulada 

Casa Úmida, a obra, relacionada à temática das vivências femininas, tem 

inspiração num estudo das emoções humanas, falando do corpo e da casa, 

das emoções e dos objetos que as representam. Essa pesquisa, além de 

originar a obra, alargou as possibilidades de exploração de novos materiais 

no trabalho de arte com os alunos.

 PRODuçãO DOCEntE
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 PRêmiO RiO BRanCO

Elogio ao talento e ao 
empenho

O Prêmio Rio Branco, concedido, anualmente, pela 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, aos alunos 

do colégio, foi entregue a 360 alunos das unidades 

Higienópolis e Granja Vianna. A premiação destaca 

o talento dos alunos por seu desempenho escolar e 

nas práticas das áreas de esporte, artes, ação social e 

monitoria, representando o reconhecimento pelo esforço 

e um incentivo na busca da superação de desafios, no 

campo do conhecimento e das atitudes.

Alunos do Rio Branco participam da 10ª edição do Projeto “Mini Onu”

Robótica
A atividade de Robótica, proposta no 

Ensino Médio, tem o objetivo de aproximar 

o aluno do mundo tecnológico que permeia 

sua vida. Manipulando material e buscando 

estratégias para a solução de problemas, os 

alunos criaram diversos protótipos de robôs, 

demonstrando a aprendizagem de conceitos, 

na prática, de forma significativa e eficaz.

 PRODuçãO DE alunOs

Alunos comemoram o Prêmio

Como se fosse o plenário  
da Onu

Os alunos do Colégio Rio Branco participaram, pelo 7º 

ano consecutivo, da 10ª edição do Projeto Mini ONU, uma 

realização da PUC de Minas Gerais. O evento propõe a 

simulação de reuniões em organismos internacionais, de tal 

forma que, informados sobre países, contexto histórico e 

político, os alunos debatem, argumentam a favor de suas ideias, 

tal qual delegados no plenário da verdadeira Organização das 

Nações Unidas (ONU). Defendendo suas posições em “mesas de 

negociação”, as equipes do colégio conquistaram 9 menções 

honrosas, 3 menções orais e uma menção de melhor delegado.

 mini Onu

Alunos constroem modelos e inventos relacionados à tecnologia da robótica
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jornada de Profissões
Em parceria com as Faculdades Integradas 

Rio Branco, o Colégio Rio Branco realizou 

a Jornada de Profissões 2009. Palestras e 

oficinas, durante todo um dia, compuseram 

o evento que visa a contribuir para que 

os alunos do Ensino Médio apurem suas 

escolhas de carreira por meio do contato 

com profissionais de destaque, em diversos 

segmentos de atuação, informando-se sobre 

especificidades do mercado de trabalho e 

as diferentes possibilidades de atividade 

profissional em função do curso escolhido.

aprofundamento interdisciplinar
Como uma forma de preparar os alunos do Ensino Médio para as grandes 

discussões dos exames vestibulares, as aulas de aprofundamento propõe o exame 

de questões sob vários pontos de vista, estimulando o relacionamento 

dos conteúdos aprendidos nas diversas disciplinas. 

Dois temas - a gripe H1N1 e os 40 anos da chegada do 

homem à Lua, apresentados pelos professores de diversas 

áreas, deram sequência à exposição de ideias dos alunos 

que exercitaram sua argumentação e expressão, tanto oral 

como escrita.

 VEstiBulaR, PROFissãO E CaRREiRa

Programa Revisão 
O Programa Revisão foi lançado com o objetivo de 

ajudar o aluno a se preparar para o exame 

vestibular. Além da revisão dos conteúdos do 

Ensino Médio, apoia o aluno na organização 

de seus estudos e oferece suporte para as 

atividades do período curricular. Aulas de 

revisão após o período normal das aulas, 

atendimento personalizado, com plantão a 

dúvidas, realização de simulados e orientação 

com relação a alimentação e atividade física, 

compuseram a grade de conteúdos a serviço de 

um bom desempenho global.

Alunos assistem palestras sobre o dia a dia de várias profissões

A diretora-geral Esther Carvalho durante  
apresentação do Programa Revisão para  
alunos e pais
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Certificação de Cambridge
Incentivados por professores, Coordenação e Direção, alunos 

do Colégio Rio Branco participaram dos exames internacionais 

KET, PET e FCE, da Universidade de Cambridge, que avaliam a 

capacidade de comunicação dos jovens na língua inglesa. 

O trabalho de preparação e acompanhamento é feito na 

escola e o exame é aplicado por profissionais da Cultura 

Inglesa, representantes autorizados da Universidade de 

Cambridge. A certificação internacional é um passo 

importante na formação dos jovens e demonstra a 

excelência de ensino do Colégio Rio Branco.

 iDiOmas

imersão em inglês
Durante todo um final de semana, alunos do 9º ano pensaram e agiram em inglês, 

como se estivessem fora do país. A proposta da área de Inglês se materializou desde 

o início da viagem para Águas de São Pedro, com o guia do grupo falando o idioma, 

e teve sequência na visita a uma fazenda de café, em Limeira, com locais sinalizados 

em inglês, culminando com momentos de recreação que lembraram famosos 

programas de TV americanos e ingleses. O projeto estimulou o aperfeiçoamento dos 

estudos a partir da vivência de situações reais de comunicação.  

Alunos que participaram dos exames recebem os certificados da Universidade

Os educandos pensaram e agiram em 
inglês durante todas as atividades

O Colégio nos campeonatos  
Durante o ano, os alunos do colégio participaram de 

diversos campeonatos, como a Fut Cup, o Campeonato 

Intercolegial Nacional, a Copa Nike, obtendo resultados 

honrosos em diversas modalidades, como handebol 

infantojuvenil feminino (campeão), futsal infantil 

masculino e futsal mirim feminino (vice-campeão), 

handebol feminino (quarto lugar), voleibol feminino 

(quarto lugar), futebol society feminino (vice-campeão). 

O grupo de ginástica olímpica da Unidade Granja Vianna 

sagrou-se campeão do festival promovido pela Unifieo 

(Fundação Instituto de Ensino para Osasco).

 EsPORtEs

simulação de campeonato  
de xadrez

Os alunos de 4º e 5º anos participaram da simulação de um 

campeonato de xadrez, num ambiente em que se recriaram 

as condições de uma competição real, exercitando-se na 

aplicação do raciocínio, do autocontrole e da concentração, 

além do respeito às regras e aos adversários.

Os estudantes recebem premiações em várias modalidades
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ii Festival de natação
Realizado nas dependências do Centro 

de Desenvolvimento Aquático Lourenço 

Fló Junior, na Unidade Granja Vianna, o II 

Festival de Natação reuniu alunos de várias 

idades e categorias que se revezaram em 

apresentações das modalidades crawl, 

costas, peito, borboleta e medley. Além 

de uma forma de avaliar o progresso 

individual, realizado durante o ano, o 

festival revelou talentos e mostrou o 

resultado do trabalho sério das equipes.

 CiênCia E 
tECnOlOgia

Observando o ciclo da vida
Estimulados pela área de Ciências da Natureza, 

os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 

acompanharam, por vários dias, o ciclo que envolve 

a evolução da larva do bicho-da-seda, desde o ovo 

até à transformação em borboleta branca. A partir de 

ovos doados pela indústria têxtil Bartac S.A., os alunos 

assistiram ao nascimento da larva, alimentaram-na 

com folhas de amoreira e acompanharam a formação 

dos fios da seda, numa experiência que mostrou a 

importância do cuidado com a vida.

Xii Olimpíada Brasileira de astronomia e astronáutica 
Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do colégio participaram, de forma brilhante, 

da XII Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), promovida pela Sociedade 

Astronômica Brasileira (SAB), pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e Furnas Centrais Elétricas 

S.A. Atendendo ao 

objetivo da competição, 

que reuniu 26352 

inscritos em todo o 

Brasil, os alunos do Rio 

Branco motivaram-se 

a discutir questões 

das ciências ligadas 

aos astros, obtendo 

premiações expressivas, 

nas categorias prata e 

bronze. Estudantes conquistam resultados expressivos nas Olimpíadas

Aluna apresenta o trabalho que acompanha a evolução da larva do bicho-da-seda

Aluno durante realização de prova, no II Festival de Natação



58  |  RElatóRiO anual 2009 

Ensino a distância
O fato de os alunos serem obrigados a permanecer em 

casa, em função do surto da gripe A H1N1, não significou 

interrupção dos estudos. A utilização da plataforma Moodle, 

já, há três anos, na sua preparação para as aulas, mostrou-

se um recurso eficaz para que interagissem, a distância, 

com os professores, garantindo o acesso a conteúdos 

e a atendimento personalizado 

de dúvidas. Da Educação Infantil 

ao Ensino Médio, os alunos 

permaneceram em contato com 

seus professores sob a forma de 

chats e fóruns, estudando, por 

meio de vídeo-aulas e de arquivos 

preparados, especialmente, para esse 

período; tutoriais, oferecidos aos 

pais, ajudaram-nos no trato com a 

tecnologia e na orientação dos filhos. 

Respondendo à proposta da área de Artes da Unidade 

Granja Vianna, os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, vivenciaram a experiência da produção de 

som a partir de seu próprio corpo, de objetos do  

seu cotidiano, que culminou com a criação de 

instrumentos inusitados. Estimulados a observar  

tudo à sua volta, ouvir, atentamente, músicas propostas 

por eles mesmos, os alunos reaproveitaram diversos  

tipos de material, reproduzindo, com criatividade,  

sons e melodias.

Criando sons e instrumentos

Interação virtual 
entre professores e 
alunos do Colégio

Desafio de matemática
Pelo segundo ano consecutivo, o Desafio de Matemática, 

reunindo alunos do Ensino Fundamental II e Médio, revelou 

talentos no trato com os números. Por meio de questões 

extraídas de exames nacionais de referência, os alunos, 

atraídos pelo sentido de jogo e de competição do evento, 

puderam avaliar seu nível de conhecimento da matéria e, 

também, sua capacidade de interpretação de texto, dedução, 

indução e articulação de conhecimentos.
A competição trouxe questões extraídas de provas internacionais e 
exames nacionais, de referência

alunos criam usando tecnologia
Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino 

Médio demonstraram alto desempenho na utilização da tecnologia, 

criando sites na linguagem HTML, produzindo um filme com o 

programa Movie Maker e expressando, em flash, as reações químicas 

dos hidrocarbonetos. Esses trabalhos se inserem na proposta do 

colégio de tornar essas ferramentas cada vez mais presentes no dia a 

dia dos alunos.
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Alunos do 7º ano realizam estudo do meio em Mato Grosso do Sul

João Carrascoza em bate-papo com os alunos

 EstuDO DO mEiO

Estimulando o respeito pela natureza
Aplicar os conhecimentos adquiridos em História, Geografia e 

Ciências à realidade e conhecer, de perto, as manifestações da 

natureza foi o objetivo do estudo do meio à região do Pantanal, 

em visita às cidades de Miranda e Bonito, no Pantanal.  

A viagem proporcionou o contato com diferentes espécies 

animais, estimulou a consciência a respeito do cuidado com o 

meio ambiente por meio de ações de reciclagem e da preservação 

das águas e florestas.

Em um trabalho interdisciplinar a respeito da flora e fauna 

locais, os alunos expressaram as conclusões de suas observações e 

ressaltaram a importância da preservação da natureza.

Palestra do escritor joão 
Carrascoza aos alunos 

O escritor João Carrascoza autografou seu livro 

“Ladrões da História” para seus jovens leitores do 

Colégio Rio Branco e satisfez a curiosidade das 

crianças sobre sua inspiração ao criar histórias 

e personagens, sua vida, carreira e vocação. O 

encontro com autores materializa o objetivo de 

criar oportunidades de diálogo entre os alunos e os 

criadores de obras lidas em sala de aula.

Projeto  
“Palavra-cruzada”

Respondendo ao desafio de buscar 

respostas nas áreas de ciências da vida, 

da natureza e Matemática, mais de 

150 alunos reuniram-se em diversas 

dependências do colégio, para solucionar 

problemas de palavras cruzadas.

Mediante consulta aos colegas, 

pesquisas na internet e, mesmo, 

telefonemas para amigos, os participantes 

vibraram com os resultados obtidos, 

reconhecendo a importância de se 

dominar o uso das palavras.Alunos utilizam dicionários e outros livros para pesquisa

 aRtE E CultuRa
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jornal Falado

Uma série de fatos marcantes do final do século XX e 

início do século XXI serviram de tema para a atividade de 

Jornal Falado, proposta pelas áreas de História e Geografia 

às classes de 9º ano. Como forma de preparação para os 

futuros trabalhos a ser desenvolvidos no Ensino Médio, os 

alunos foram estimulados a exercitar várias competências, 

trabalhando na pesquisa dos assuntos, na estruturação 

das ideias, buscando, finalmente, a melhor maneira de 

comunicá-las no meio radiofônico.

semana Cultural 
Música, teatro, exposições de trabalhos dos alunos, 

lançamentos de livros e sessões de autógrafo de autores lidos 

em sala de aula (e de alunos-autores) marcaram a Semana 

Cultural, cujo objetivo foi celebrar o prazer da diversão ligado 

à cultura. Apresentações de trabalhos dos alunos, do Grupo 

de Teatro Rio Branco, do Grupo de Jovens Poetas e Atores do 

Cepro e do Coral Rio Branco enriqueceram o ambiente de 

culto ao conhecimento e à arte.

Encontro com a autora Kátia Canton
O encontro com Kátia Canton, autora do livro “Histórias de Valor”, além de 

proporcionar uma animada conversa com a escritora, foi uma oportunidade, para 

os alunos de 6º ano mostrarem sua interpretação de cada uma das histórias lidas, 

na forma de peça teatral.

Alunos revivem fatos históricos e atuam como editores-chefe de 
um jornal falado

novas (velhas) formas de brincar
No mês consagrado às crianças, o colégio convidou pais e avós para contar como 

brincavam na sua infância, buscando trazer às crianças a oportunidade de conhecer formas 

diferentes de brincar. Além de um momento em que se trocaram culturas de épocas diferentes, 

foi uma ocasião propícia à descontração, com os adultos agindo como crianças ao demonstrarem 

seus jogos e passatempos preferidos e os filhos aprendendo novas (velhas) maneiras de se divertir.

Trabalho de Artes “Parangolés”, em homenagem ao artista Hélio Oiticica
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atividades interdisciplinares 
A atividade interdisciplinar em Artes, coordenada pela 

professora Denise Ayres, compôs-se de dois projetos: 

o da construção de autorretrato e o da criação de 

esculturas para os 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, 

respectivamente. O estudo do autorretrato reuniu 

professores de Inglês, Espanhol e Ciências, que atuaram 

utilizando recursos próprios de suas disciplinas nas várias 

fases do projeto. Por meio da observação da imagem em 

suas diferentes manifestações, os alunos identificaram 

as diferenças entre a fotografia e o retrato, chegando à 

produção da pintura retratando a si mesmos.

No campo da escultura, os alunos trabalharam o tema 

a partir da leitura da obra “Escultura Aventura”, de Kátia 

Canton. Uma visita à exposição “Design Brasileiro Hoje: 

Fronteiras” e um estudo de estilos, designs e material 

utilizado nas esculturas, ao longo da história, estimularam 

os alunos elaborar suas primeiras criações 

nessa modalidade de arte, utilizando-se 

de vários tipos de material, chegando a 

resultados surpreendentes.

Autorretratos produzidos 
pelos alunos do 9º ano

Alunos do 7º ano contemplam suas esculturas em exposição

Conhecendo os bastidores  
do teatro 
Os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

vivenciaram a produção de uma peça teatral num curso 

específico sobre construção de cenário, criação de figurinos, 

luz, som e maquiagem. Como parte do projeto pedagógico 

desenvolvido no Grupo de Teatro Rio Branco, o curso 

mostrou os bastidores do teatro e as possibilidades de 

profissões para além dos palcos.

O curso valoriza técnicas de produção teatral

saídas Culturais
Durante o ano, várias saídas culturais foram realizadas com o apoio 

da Monitoria, grupo de alunos do Ensino Médio que, preparados 

pela Orientação Educacional, oferecem seu trabalho voluntário 

na organização de eventos. Em mais uma visita ao Museu de Arte 

Moderna (MAM), fruto da parceria da instituição com o colégio, 

os alunos visitaram três exposições de arte. A visita ao Museu 

da Língua Portuguesa foi uma oportunidade de refletir sobre as 

influências estrangeiras no nosso vocabulário. Já no Planetário, 

deu-se a descoberta de estrelas e satélites, invisíveis nos céus das 

grandes cidades. Como um estímulo ao cultivo da Arte, o Grupo de 

Teatro Rio Branco assistiu à apresentação da peça “Cachorro Morto” 

e ao musical Noviça Rebelde, que contou, em seu elenco, com a 

participação de José Vinicius Toro, aluno do colégio. Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM

Relatório anual 2009      25Relatório anual 2009      15RElatóRiO anual 2009  |  61 



62  |  RElatóRiO anual 2009 

Concurso Cultural Vinicius  
de moraes

A aluna Mariana Menezes, do 2º ano do Ensino 

Médio, conquistou o 3º lugar na categoria Literatura 

do Concurso Cultural Vinícius de Moraes, promovido  

pela Editora Companhia das Letras, em todo o Estado 

de São Paulo. 

Inspirado na obra “Ausência”, de Vinícius de 

Moraes, seu poema “Presença” foi selecionado por 

um júri de críticos literários renomados, motivo de 

orgulho para seus professores e colegas e de estímulo 

para que outros jovens enxerguem, na literatura, outra 

forma de expressar sentimentos e ideias.

Projeto Parede - mam

O Projeto Parede, idealizado pelo Museu 

de Arte Moderna (MAM) com o objetivo 

de adaptar a obra de arte para o espaço 

público, teve sua versão riobranquina na 

Unidade Granja Vianna: mais um fruto da 

parceria entre o museu e o colégio. Uma 

parede da Biblioteca serviu de tela gigante 

para a exposição de miniquadros de 10 cm X 

10 cm, releituras de pintores famosos feitas 

pelos alunos de 1º ano do Ensino Médio - um 

diálogo amplo das obras entre si e com o 

grande coletivo do público passante.

A aluna Mariana Menezes, do 2º ano do Ensino Médio

Alunos do Ensino Médio que realizaram o projeto

Refletindo sobre o 
preconceito 

Com o objetivo de refletir sobre a questão 

do preconceito, as áreas de Língua Portuguesa 

e Atualidades em Comunicação e Artes 

propuseram, às classes de 6º ano do Ensino 

Fundamental, a leitura da obra “A terra dos 

meninos pelados”, de Graciliano Ramos, e da 

adaptação, para crianças, da peça “Cyrano de 

Bergerac”, de autoria de Denise Crispun. Além 

da leitura, os alunos assistiram à peça Cyrano, 

no Tuca, ocasião em que trocaram ideias com 

os artistas, conversando sobre os significados 

presentes nas atitudes de suas personagens.Grupo de alunos do CRB e atores da peça Cyrano de Bergerac
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Expressão teatral evidencia o ideal de Tiradentes   

apresentações do grupo de  
teatro Rio Branco 

O Grupo de Teatro Rio Branco deu sua contribuição para o sucesso da Semana 

Cultural, encenando três peças: Romeu e Julieta, de Shakespeare, que fala do 

amor impossível entre dois jovens; Berço de Herói, de Dias Gomes, comédia 

política retratando, de forma ficcional, a realidade da política, e Galileu Galilei, de 

Bertold Brecht, que traça um paralelo entre a vida de Galileu, questões da ciência 

e o relacionamento entre o cientista e a sociedade. O grupo mostrou o resultado 

de um trabalho árduo, comprometido com os nobres valores da arte.

O evento integrou as comemorações do Ano Internacional da Astronomia

tema da liberdade une 
comemorações de datas 
significativas

Várias manifestações artísticas marcaram as comemorações 

do Dia do Índio, de Tiradentes e do Descobrimento do Brasil, 

centradas no tema Liberdade. Música, poesia e produções 

visuais entretiveram e informaram os convidados dos alunos 

do Ensino Fundamental I, presentes ao auditório das unidades 

Higienópolis e Granja Vianna, num dia em que se celebraram 

fatos, personagens da história do País e, sobretudo, a 

independência e a cidadania.

Grupo de alunas do CRB, do lado direito a profª. Paula Arcuri

grupo de Dança Rio Branco  
no Dançarqui

O Colégio Rio Branco participou do evento Dançarqui, promovido 

pelo Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, que reuniu várias 

escolas da São Paulo e colégios maristas de diversas regiões do País. 

As alunas do 6º ano do Ensino Fundamental, que integraram o grupo 

do colégio, mostraram, por meio de uma street dance, seu talento e o 

resultado da atividade extracurricular que visa a despertar o interesse 

pela arte da música unida ao movimento.

sarau celebra o ano  
internacional da astronomia

Motivados pela visita ao Planetário, os alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental expressaram, na forma de um sarau, o 

que viram e aprenderam, com criações no campo da dança, 

música e da poesia. Os alunos transmitiram à plateia, de 

colegas e familiares, toda a emoção que sentiram diante da 

visão dos fenômenos do cosmos, celebrando, com arte, o Ano 

Internacional da Astronomia.
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Crianças ajudando 
crianças

Numa campanha humanitária que 

envolveu visita a todas as salas de aula 

da Unidade Granja Vianna, os alunos 

da Educação Infantil e do Ensino 

Médio arrecadaram 400 brinquedos, 

encaminhados à Casa Hope, entidade 

que assiste crianças com câncer.

alunos premiados pelo esforço e dedicação
Desenvolver e votar um projeto de lei foi o que vivenciaram 

os alunos do grupo REAJA (Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto 

ao Meio Ambiente), formado por alunos do Ensino Médio. 

Ocupando uma das 94 

cadeiras do Parlamento 

Jovem, da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, a 

aluna Paloma G. da S. Romero 

defendeu a proposta do grupo que trata da 

responsabilidade de comerciantes e fabricantes 

no processo de reciclagem de embalagens. 

Com a sua aprovação pelo conjunto dos 

representantes das demais escolas, o projeto 

passa a integrar a Biblioteca da casa, podendo 

servir de fonte de consulta para deputados 

interessados na questão.

Proerd
Ressaltando a importância de se conscientizar jovens 

e suas famílias sobre os malefícios que advêm do uso 

de drogas, lícitas ou ilícitas, o Programa Educacional 

de Resistência às Drogas formou, em 2009, mais uma 

turma, composta de alunos de 5º ano. Durante dez 

semanas, os alunos aprenderam como se defender 

de pressões que levam à experimentação dessas 

substâncias e como fazer boas escolhas no sentido de 

não colocar em risco sua própria vida.
Os alunos se comprometem a aplicar os princípios do PROERD

 REsPOnsaBiliDaDE sOCial

A aluna Paloma G. da S. Romero 
apresenta o projeto no Parlamento

Alunos gestores do REAJA, educadores orientadores do grupo e direção do CRB



Relatório anual 2009      25Relatório anual 2009      15RElatóRiO anual 2009  |  65 

O colégio participou de dois eventos 

públicos: a “Rua de Lazer”, em 

Alphaville, e “Amigos da Água, na 

Praça Buenos Aires, em São Paulo. 

Em ambos, propôs-se uma reflexão 

sobre o que o homem ainda pode 

fazer para proteger o meio ambiente, 

especialmente no que se refere ao 

reaproveitamento de resíduos e 

à conservação da água. Por meio 

de situações lúdicas, as crianças 

participantes dos dois eventos, 

inspirados no Projeto de Conservação 

de Energia e Água (PCEA), do 5ª ano, 

deixaram sua mensagem de urgência 

em se mudar comportamentos 

com relação à preservação do meio 

ambiente, tendo em vista a situação 

de perigo iminente em que se 

encontra o planeta.

Visita da Escola municipal Bernardino Pimentel mendes 

Os alunos da Educação Infantil do colégio receberam seus 

colegas da Escola Municipal de Educação Infantil Bernardino 

Pimentel Mendes para trocar brincadeiras, ensinar e aprender. 

Uma aula de música coletiva e uma sessão de contação de 

histórias, seguidas de lanche, marcaram a visita que se integra 

a um projeto mais amplo, a ser implementado pelos alunos 

do Ensino Médio do colégio, voltado ao paisagismo e à 

criação de uma horta na escola. Professores e coordenadores 

da Escola Municipal poderão, ainda, usufruir trocas 

pedagógicas com os educadores do colégio.

Rio Branco na “Rua de Lazer e Cultura”, em Alphaville

Colégio participa dos eventos “Rua de lazer” e 
“amigos da Água”

Os pequenos se integram durante a aula de música
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Dia mundial  
da Água  

Pensar a questão da água, seu 

uso consciente, sua reutilização, 

foi a proposta dos alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental, que 

participam do PCEA – Projeto de 

Conservação de Energia e Água, 

no “Dia Mundial da Água”. 

Utilizando imagens e canções, 

o grupo trouxe aos colegas de 

outras séries a mensagem de que 

a preservação da própria vida, 

no planeta, está ligada ao uso 

responsável desse recurso natural.

Carnaval de outros tempos
O Carnaval foi comemorado, nas duas unidades do Colégio 

Rio Branco, com um resgate da cultura presente nos carnavais 

do passado. Em meio a marchinhas dos tempos dos avós, os 

alunos divertiram-se nos bailes, vestindo fantasias criativas e 

participando de blocos que transitaram entre o jocoso, como 

o da “turma do pijama”, e o sério, como os que falaram da 

questão da violência nas grandes cidades. Em um clima de 

alegria, foi possível vivenciar um carnaval diferente, em que 

se aprendeu como as pessoas se divertiam tempos atrás, para 

além dos estereótipos mostrados pela televisão, hoje.

Dia do Circo
No Dia do Circo, os alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental I foram 

estimulados a confeccionar suas próprias 

roupas de atores de circo, aprender o 

gestual característico dessas personagens, 

sentindo-se parte do “maior espetáculo 

da Terra”. Além das brincadeiras, a 

comemoração alertou para a exploração 

dos bichos nos circos tradicionais e clamou 

por alternativas para essas práticas.

 COmEmORaçõEs

Crianças em atividade de dança simulam um “Dia de Circo”

Os estudantes propuseram ideias alternativas e eficientes para a economia e reutilização da água

Alunos com fantasias ricas em criatividade, em desfile de blocos
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Dia da Criança 
Diversão e entretenimento marcaram 

a Semana da Criança com a 

apresentação, nas duas unidades do 

Colégio, da peça “Alice no País das 

Maravilhas”, pelo grupo Le Plat du 

Jour. Um show de talentos com os 

alunos do colégio, trazendo música, 

dança, lutas marciais e humor, 

mostrou o resultado do empenho  

e da criatividade de todos.

Dia da Escola  
O Dia da Escola, comemorado em março, 

foi um dia especial, em que família, amigos e  

comunidade das duas unidades do Colégio Rio 

Branco foram convidados a participar de diversas 

atividades promovidas na escola.

Os convidados assistiram a sessões de contação de 

histórias, criaram esculturas com balões e origamis 

– uma forma de vivenciar, ainda que por algumas 

horas, os espaços pedagógicos pertencentes aos 

alunos da Educação Infantil, divertindo-se em um 

ambiente alegre e descontraído.

Festa junina  
Pela primeira vez, os alunos do Colégio 

Rio Branco - Unidade Granja Vianna, 

festejaram São João em conjunto com os 

colegas da Escola para Crianças Surdas 

Rio Branco, em meio a comidas e músicas 

típicas, momentos de confraternização, 

alegria e muita dança, numa perfeita 

integração entre surdos e ouvintes. Na 

Unidade Higienópolis, a euforia dos alunos, 

vestidos a caráter, contagiou os presentes, 

que aderiram às brincadeiras, fazendo, da 

festa, uma oportunidade para usufruir os 

valores mais profundos de nossa cultura.

Aluna recebe pintura artística durante o evento

O universo encantado de Alice e seus personagens conquistou as crianças em apresentação teatral

Os estudantes do Ensino Médio também participaram da Festa





Referência no desenvolvimento de práticas 

educacionais voltadas para surdos, a Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco oferece, desde 

1977, atendimento a bebês e educação regular 

bilíngue (Português e Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) da Educação Infantil ao 5º ano 

do Ensino Fundamental. 

Por meio do seu Programa de Estimulação do 

Desenvolvimento, dá plenas condições a bebês 

de se desenvolverem e se prepararem, em bases 

sólidas, para a escolarização. Parcerias com 

escolas para ouvintes, assistidas por intérpretes 

de Libras, garantem a continuidade dos estudos 

até o curso superior e a formação profissional, 

que abre as portas do mercado de trabalho.
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 amBIEntE DE EStImuLação 
Do DESEnvoLvImEnto

Vinculado ao Programa de Estimulação do Desenvolvimento (PED), foi inaugurado, 

na Escola para Crianças Surdas Rio Branco, um espaço destinado ao atendimento de 

alunos e familiares, voltado para bebês de 0 a 3 anos. Nesse ambiente, que reproduz 

uma casa de 45m2, os responsáveis poderão, com auxílio dos profissionais da escola, 

aprender como estimular bebês 

surdos em situações cotidianas. Além 

disso, o espaço está adaptado com 

recursos tecnológicos para surdos 

e soluções simples e econômicas, 

como sinalizadores visuais, passíveis 

de reprodução nas residências dos 

alunos. Um sistema de câmeras, que 

registra as atividades realizadas no 

ambiente, ajudará pais e educadores 

a acompanhar o processo de 

evolução dos alunos.

O Presidente da FRSP, Eduardo  
de Barros Pimentel, e sua esposa   
Maria Thereza inauguram o ambiente

 EDuCação a DIStânCIa
O surto da gripe H1N1 não impediu que as crianças da Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco realizassem suas atividades 

escolares. Uma série de propostas de trabalho, filmadas, foram 

distribuídas aos pais, possibilitando às crianças, a partir de suas 

casas, assistir a histórias dramatizadas pelos próprios professores, 

realizar dobraduras, aprender sobre o folclore brasileiro e, mesmo, 

sobre como se prevenir da gripe. Embora longe, os alunos e suas 

famílias sentiram-se ligados à escola, efetivamente trabalhando, 

respondendo, com entusiasmo, a essa proposta inesperada de 

ensino a distância. Todo o material de trabalho, gravado em DVD, 

na Língua Brasileira de Sinais, foi incorporado ao site da escola, 

podendo ser utilizado pela comunidade surda.

 moStRaS CuLtuRaIS   
Promover o desenvolvimento do perfil de pesquisador e ampliar 

os conhecimentos sobre temas variados, valorizando interesses 

prévios dos alunos, foi o objetivo das atividades desenvolvidas no 

período complementar. 

No encerramento do primeiro e do segundo semestres,  

foram realizadas Mostras Culturais, nas quais os alunos 

mostraram os resultados dos trabalhos realizados por meio de 

vídeos, encenações teatrais, criações em 3D e releituras  

de obras de arte.

Um diferencial do ambiente são as paredes baixas para 
facilitar a comunicação

Educadores produzem vídeo com dramatizações sobre a cultura e o 
folclore brasileirocomunicação

Educandos explicam os temas estudados
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  Durante todo o ano foram promovidos 

encontros, atividades e eventos que 

propiciaram rica troca de experiências e 

possibilitaram  interação complementar e 

convergente entre família, alunos e escola. 

Reuniões de pais
  Na primeira reunião de pais do 

ano letivo, a coordenadora Sabine 

Vergamini apresentou as atividades 

a ser desenvolvidas durante o ano e 

estimulou alunos, educadores e familiares 

a estabelecer suas próprias metas para 

2009. O ambiente descontraído propiciou 

rica troca de experiências, em que  

se refletiu sobre como aproximar, 

ainda mais, os pais do universo de 

seus filhos para, complementando a 

atuação da escola, ajudar no seu pleno desenvolvimento 

psicoemocional.

  Ao final de 2009, um novo encontro revelou projetos 

realizados e as expectativas para 2010, centradas na criação 

Alunos e familiares estabelecem metas para o ano que se inicia

 PaRCERIa FamíLIa E ESCoLa    

e aperfeiçoamento de atividades que possam resultar numa 

aproximação cada vez maior entre família e escola. Vídeos 

contando histórias, em Libras, complementaram o evento que 

fechou, com brilho, um ano de trabalho e de conquistas.

Encontro na 
biblioteca
  Estimular pais e responsáveis a 

realizar atividades que auxiliem no 

desenvolvimento de seus filhos foi o 

objetivo do “Encontro Semanal na 

Biblioteca”, projeto em que pais e 

familiares dos alunos exercitaram-

se na atividade de contar histórias 

para seus filhos, na Língua Brasileira 

de Sinais (Libras). Fazendo uso do 

material disponível e contando com 

o apoio da auxiliar de Biblioteca, os 

pais reproduziram, em vídeo, a história 

da Galinha Ruiva, disponibilizado na 

Biblioteca e no site da escola.Pais em contação de histórias
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 EvEntoS E 
ComEmoRaçõES 

Dia do Surdo
Os dez anos de realização do Encontro 

Comemorativo do Dia do Surdo, evento 

idealizado pela Escola para Crianças Surdas, 

foi marcado por uma grande festa. 

Um vídeo, com depoimentos de educadores, alunos e familiares, demonstrou a importância da 

valorização cultural de um grupo para o fortalecimento de sua identidade. Diversas formas de arte 

alternaram-se no palco do Anfiteatro da Unidade Granja Vianna, indo do circo à dança, passando pelo 

teatro, com os alunos e convidados mostrando seu talento artístico. Por meio da releitura da obra “Como 

Nasceram as Estrelas”, de Clarice Lispector, o Grupo de Teatro da Escola para Crianças Surdas Rio Branco 

fez uma homenagem ao Ano Internacional da Astronomia. 

Ainda em comemoração ao Dia do Surdo, os alunos da ECS Rio Branco participaram do IV Festival 

Cultural e Esportivo dos Alunos Surdos, promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Dia do Circo
É um dia para se divertir com brincadeiras 

de palhaços, admirar a coragem do trapezista, 

vibrar com o sentido de precisão do equilibrista  

mas, também, entrar em contato com a cultura 

popular do País.

Na proposta de comemoração do Dia do 

Circo, os alunos da Educação Infantil e do 1º 

ano do Ensino Fundamental foram incentivados 

a recriar personagens circenses. Os professores, 

por sua vez, apresentaram-se como palhaços, 

incentivando o desenvolvimento do imaginário e 

da criatividade das crianças.

Alunos interpretam, a obra “Como nasceram as estrelas”. 

“O mágico trapalhão”, da  
Cia Solar da Mímica
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Dia da Família
Instituído pela ONU, o Dia Internacional 

da Família foi comemorado na Escola 

para Crianças Surdas com várias 

atividades, que reuniram pais, familiares, 

alunos e educadores. Atividades de 

ginástica, expressão corporal, dança e 

pintura, seguidas de um lanche coletivo, 

propiciaram uma celebração marcada pela 

integração de todos.

Alunos e pais se divertem durante uma animada dança

Os palhaços fazem a diversão dos pequenos
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Lançamento do livro “Ecopiratas:  
uma aventura ecológica em  
Fernando de noronha”
  Com uma animada participação dos alunos, seus familiares e convidados, o 

autor Beto Junqueyra lançou, na Escola para Crianças Surdas Rio Branco, a obra 

“Ecopiratas: uma aventura ecológica em Fernando de Noronha”. A obra, que tem 

como um dos protagonistas uma personagem surda, exalta os valores da preservação 

da natureza e da aceitação das diferenças.

No evento, os presentes puderam conversar com o autor e com o ilustrador da obra 

Eric Gerhard, que também desenhou, com a ajuda do público, a personagem Pappo, 

um papagaio que se comunica em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que, ao 

término do desenho, surgiu no palco para animar a plateia.  

Semana da alimentação  
Na Semana da Alimentação, foram realizadas 

atividades voltadas ao aprendizado de bons 

hábitos alimentares. Pesquisas de receitas 

saudáveis, estudo sobre a origem dos alimentos 

e suas propriedades nutricionais e a realização 

de uma palestra para alunos e familiares 

chamaram a atenção para a importância de se 

refletir sobre o que se come, relacionando-se 

alimentação à qualidade de vida das pessoas.

Os pequenos durante o manuseio dos alimentos

Dia do trabalho
A questão da empregabilidade do surdo marcou a 

comemoração pelo Dia do Trabalho na Escola para 

Crianças Surdas Rio Branco.

Apresentando suas profissões e as atividades 

pertinentes às suas áreas de atuação, o arquiteto 

Abud Fonseca e a designer gráfica, Beatriz Lonskis, 

ambos profissionais surdos, interagiram com os alunos, 

relatando os desafios que encontraram, as experiências 

e as conquistas.

Arquiteto apresenta ferramentas de trabalho aos alunos

Relatório anual 2009      25Relatório anual 2009      15RELatóRIo anuaL 2009  |  73 



74  |  RELatóRIo anuaL 2009 

A criançada “fez a festa” durante a apresentação das danças típicas

Semana da Páscoa
  Trabalhar valores, como solidariedade e 

respeito ao outro, foi o objetivo da semana  

de comemoração da Páscoa. 

  Diversas atividades e brincadeiras foram 

desenvolvidas durante a semana, que foi 

encerrada com a troca de mensagens , 

entre os alunos da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco e os do Colégio Rio 

Branco, celebrando a integração dos dois 

grupos, valorizando a amizade.

Festa Junina
A Festa Junina reuniu alunos, 

familiares, educadores e convidados do 

Colégio Rio Branco – Unidade Granja 

Vianna e da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco. A participação 

conjunta de alunos surdos e ouvintes 

nas danças e brincadeiras e a 

integração das duas escolas marcaram 

o evento.

Alunos desenvolvem “quebra-cabeça” alusivo à temática

 ESPoRtE

Incentivo ao 
atletismo 

O exercício de habilidades físicas ligadas 

à força, velocidade e impulsão foi o 

objetivo do Campeonato de Atletismo, 

organizado pela Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco. De forma lúdica, os 

alunos experimentaram as emoções da 

competição e da conquista, participando 

de corridas individuais, de revezamento, 

salto a distância e arremesso de peso. Aluno durante a prova de arremesso
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 FoRmatuRa
A formatura da turma de 5º ano da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco celebrou o encerramento de uma etapa 

da vida escolar e a oportunidade de enfrentar novos desafios, 

como frequentar classes regulares, com ouvintes, no Ensino 

Fundamental II do Colégio Rio Branco e de escolas parceiras. 

Homenagens aos pais e mensagens dos educadores, ressaltando 

a importância da busca permanente do conhecimento, 

marcaram a data de forma a incentivar o esforço e o trabalho.   

 

 A comemoração pela formatura teve continuidade 

num parque aquático, onde a diversão se alternou,  

durante todo o dia, entre trampolins e tobogans.  

Atividades de lazer, de gincanas e brincadeiras também 

fizeram parte das comemorações pela formatura da turma 

de 1º ano. Reunidos em um hotel, fora de São Paulo, os 

alunos extravasaram sua energia, brindando à alegria 

própria da infância.

Alunos celebram a formatura

 vISIta ao 
aquáRIo DE  
São PauLo
  Um dia para ver, de perto, lobos marinhos, 

jacarés albinos, lontras e uma de série de 

outras espécies foi o que os alunos da Escola 

para Crianças Surdas vivenciaram na visita ao 

Aquário de São Paulo. 

  Uma ponte entre o que foi aprendido em 

classe e a imagem viva da realidade ergueu-se 

para que o contato com a natureza se desse 

para além da simples contemplação.
Os pequenos se preparam para entrar na “selva”





O Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) 

obteve, em 2009, o primeiro lugar do prêmio 

Anamatra de Direitos Humanos, da Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,  

na categoria Instituição.

Atuando na formação de mão de obra aprendiz, 

com foco em jovens de baixa renda, pessoas com 

deficiência e surdos, o Cepro integra o Cadastro 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE), do 

Ministério do Trabalho e Emprego, e leva sua 

experiência a fóruns governamentais, interessados 

na implementação da Lei de Aprendizagem. 

Contribui para que jovens desenvolvam a 

empregabilidade e se realizem por meio do 

trabalho, além de garantir, para as empresas, um 

quadro de aprendizes capazes, ajudando-as a 

cumprir, efetivamente, a lei.
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O Cepro foi convidado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de  

São Paulo, para discutir como explorar o potencial da  

cidade de inserir adolescentes no mercado de trabalho, 

como aprendizes. Em seminários realizados 

semanalmente, ao lado de outras entidades 

certificadoras, o Centro Profissionalizante Rio Branco 

colaborou na criação de uma cartilha, dirigida ao  

poder público e às entidades empresariais, que visa a 

orientar sobre como aplicar a Lei Federal 10097/2000 

– Lei do Aprendiz, participando, ainda, da revisão da 

Resolução 68, do CMDCA, que trata do registro, nesse 

órgão, das entidades certificadoras de capacitação 

profissional de adolescentes.

O Cepro contribuiu, também, no planejamento e execução 

do Primeiro Seminário Municipal de Aprendizagem Empresa 

e Aprendiz - Relação que Transforma.

A partir de 2009, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

por meio do Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro), 

passou a integrar o Cadastro Nacional de Aprendizagem, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Respondendo a diversos 

tipos de exigências para aprovação e validação de seu registro, 

o Cepro pode, agora, ser localizado, nacionalmente, como 

entidade formadora de aprendizes, com o respaldo oficial do 

Ministério do Trabalho e Emprego, sendo a fiscalização de 

sua atuação monitorada pelas Superintendências Regionais 

do Trabalho. Trata-se de mais uma etapa na evolução da 

missão do Cepro, que teve seu início com a autorização de 

seu funcionamento pelos Conselhos Municipais da Criança e 

do Adolescente, de São Paulo, Cotia, Carapicuíba e Vargem 

Grande Paulista, no Estado de São Paulo.

 RELACIONAMENTO COM ORgANIzAçõEs

Cadastro Nacional de Aprendizagem

O Cepro, representando a Fundação de Rotarianos de 

São Paulo, participou do lançamento do Fórum Paulista de 

Aprendizagem Profissional (Fopap), realizado no Memorial 

da América Latina, em São Paulo.

A iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

objetiva promover o debate e mobilizar a sociedade com 

relação à inclusão de aprendizes no mercado de trabalho, 

bem como apoiar ações voltadas para a implementação 

e o aperfeiçoamento da Lei de Aprendizagem Profissional 

10.097/2000, que dispõe sobre a contratação de jovens de 14 

a 24 anos. O Fórum pretende , por meio de encontros mensais, 

informar e conscientizar a sociedade sobre a importância de se 

utilizar o instrumento das leis que já existem para esse fim.

A Fundação, por meio do Cepro, foi eleita representante 

do grupo de entidades certificadoras de porte médio no 

Fopap, coordenado pelo Superintendente Regional do 

Trabalho, José Roberto Melo.

Representantes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado 
de SP; entidades certificadoras; Ministério Público e Prefeitura de SP

Fórum Paulista de  
Aprendizagem Profissional 

Cepro integra grupo do CMDCA

CMDCA – sP estimulando a aplicação da Lei do Aprendiz
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Cepro é certificado para formar aprendizes em  
Vargem grande Paulista

Em 2009, o Cepro ampliou seu raio de atuação, passando 

a atender, além de São Paulo, Cotia e Carapicuíba, 

também o município de Vargem Grande Paulista, região 

metropolitana de São Paulo.

Como primeira entidade certificadora para a realização 

de atividades pertinentes à Lei do Aprendiz no município, 

o Cepro passará a integrar empresas que necessitam 

se adequar à lei, contratando jovens que buscam se 

preparar para ingressar, com bom preparo, no mercado 

de trabalho.Representantes do CMDCA visitam o Núcleo Oeste do Cepro

Rotary Ensino Profissionalizante
Discutir os caminhos para aprimorar o ensino 

profissionalizante é o foco dos encontros mensais das 

instituições do Rotary Ensino Profissionalizante - REP.

No encontro sediado pela Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, foram relatadas as histórias exitosas dos diversos 

programas de aprendizagem das entidades, dentre eles, o 

Cepro. Uma inspiração para a criação e o desenvolvimento 

de outras iniciativas em prol de uma sociedade mais justa 

em relação aos jovens em vulnerabilidade social.

No seminário Multi-Informação Rotária, realizado nas 

dependências do Cepro, rotarianos sensíveis à causa 

viram, de perto, como o REP vem conduzindo sua missão. 

Integrantes do REP partilham conhecimentos

A Fundação de Rotarianos de São Paulo e o Cepro 

prestigiaram o lançamento oficial do Sistema Integrado de 

Vagas e Currículos para Pessoas com Deficiência – SIVC, 

desenvolvido pela Rede Solidariedade, Apoio, Comunicação e 

Informação – Saci, em parceria com o Sindicato das Empresas 

de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo – Selur. O sistema 

objetiva facilitar o acesso a vagas de trabalho por parte de 

pessoas com deficiência. 

Alunos do Programa de Aprendizagem Profissional para 

Surdos e Pessoas com Deficiência Física, oferecido pelo Cepro, 

tiveram a oportunidade de testar o sistema e comprovar sua 

eficiência. Trata-se de oferecer, de forma organizada e prática, 

oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, 

talentosas e competentes, que desejam dar sua contribuição ao 

mercado de trabalho, e das empresas cumprirem a Lei de Cotas 

que obriga à contratação de pessoas com deficiência.
Marcos Belisário, Célia Leão, Ariovaldo Caodaglio, Eduardo de Barros Pimentel,  
Linamara Rizzo Battistella, Susana Penteado e José Roberto de Melo

 sIsTEMA INTEgRADO DE VAgAs E 
CuRRíCuLOs PARA PEssOAs COM DEFICIêNCIA
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 REuNIãO DE PAIs E ALuNOs
A reunião de pais de alunos da 2ª turma do Programa de 

Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência 

Física foi marcada pela conversa com os educadores, pela troca de 

experiências com outros pais, a participação em uma dinâmica de 

grupo e um depoimento entusiasmado da aprendiz e ex-aluna do 

Cepro, Lecelma Lima de Almeida - momentos de confraternização e de 

fortalecimento dos laços entre Escola e Família.

Em 2009, o Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) 

concretizou parcerias com 16 empresas, que passaram a 

contar, em seus quadros, com aprendizes formados no 

Programa de Aprendizagem Profissional.

As empresas JBS S/A , Siemens, Astrazeneca, o Sindicato 

das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon), 

Miele Comercial de Alimentos Ltda., Lemi Distr. de Prod. 

Alim. Com. e Repres. Ltda., Music Designers Ltda – ME, 

Innovative Consultoria em Sistemas de Informática Ltda., 

Segundo Tabelião de Notas de Osasco, JR Preto Participação e 

Administração Ltda., Loc Lav Locadora de Equipamentos para 

Limpeza Ltda., Enerconsult S/A, 

24X7 Cultura Ltda., Unibusiness 

Engenharia Agonômica Ltda., 

Logos Engenharia, Galucci & 

Associados Consultoria Contábil 

e Tributária SC Ltda. passam a 

se beneficiar do trabalho dos 

aprendizes do Cepro que, a 

partir da contratação, podem, 

ainda, contar com um período 

em que são acompanhados nas 

suas necessidades complementares de formação, tendo em 

vista a atividade específica desenvolvida na empresa.

 PARCERIAs

Interação entre familiares e alunos

O Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos 

e Pessoas com Deficiência Física, ministrado pelo Centro 

Profissionalizante Rio Branco (Cepro), em parceria com o 

Sindicato de Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São 

Paulo (Selur) e o Rotary Club, venceu, na categoria Instituição, 

a 3ª edição do prêmio Anamatra de Direitos Humanos, da 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. 

O prêmio tem como objetivo valorizar ações e atividades 

desenvolvidas no Brasil, realizadas por pessoas físicas e jurídicas 

que estejam comprometidas e que promovam, efetivamente, a 

defesa dos direitos humanos no mundo trabalho.

A solenidade de entrega do prêmio aconteceu em Brasília e 

foi prestigiada pelo Ministro da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, Paulo Vanuchi, pelos Ministros do Tribunal Superior 

do Trabalho Antonio de Barros Levenhagen e  Horácio de 

Senna Pires, pelo Procurador-Geral do Trabalho, Otavio Brito 

Lopes, pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça João 

Otávio Noronha e pelo Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região, Mário Caron.

A coordenadora do Cepro, Susana Penteado, recebeu o Cilindo 

de Ciro das mãos do ministro Paulo Vanuchi, estatueta que 

remete ao decreto do imperador persa Ciro, que autorizou os 

povos exilados da Babilônia a retornar às suas terras de origem.

 PRêMIO ANAMATRA DE DIREITOs HuMANOs

Susana Penteado recebe o prêmio entregue pelo Ministro da Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi
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 ATIVIDADEs PEDAgógICAs

Oficina de Leitura e Escrita
Com a proposta de simular uma apresentação em congresso, a Oficina 

de Leitura e Escrita trouxe aos alunos do Cepro a oportunidade de vivenciar 

o trabalho de organizar ideias em torno de alguns temas, apresentá-las à 

classe e preparar-se para debates. 

A oficina objetivou sensibilizar os alunos com relação ao valor do uso 

correto da língua portuguesa, um recurso importante para a ampliação do 

conhecimento, para a própria capacidade de expressão e um diferencial no 

momento de busca por trabalho.
Na abertura do evento, Susana Penteado, 
explica o objetivo da Oficina

 ”O FuTuRO quE quEREMOs 
EsTá EM NOssAs MãOs”

Na comemoração do Dia Mundial de Água, a equipe pedagógica do Cepro 

divulgou, no início do ano, o eixo temático de 2009, voltado para a confiança 

no que podemos fazer da vida sobre a Terra – em especial no que se refere à 

preservação da água – se, de fato, nos empenharmos nessa tarefa.

Com a frase “O futuro que queremos está nas nossas mãos”, criada em 

conjunto com os alunos, buscou-se proporcionar aos jovens a reflexão 

sobre o significado e o peso de suas ações na determinação de seu próprio 

futuro e, num sentido amplo, na construção do futuro da humanidade. Alunos em apresentação do Dia Mundial da Água

Palestras, reunindo Equipe Técnica, pais e alunos marcaram 

o início dos programas de 2009, sempre com o objetivo de 

orientar família e alunos sobre como tirar o melhor proveito 

das atividades que compõem os diversos programas.

Falando para a 6ª turma do Programa de Aprendizagem 

Profissional, a coordenadora do Cepro, Susana Penteado, 

enfatizou a importância dos conteúdos aprendidos e, 

também, da parceria com o Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento e 

Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon), que oferece os 

curso de Escrita Fiscal e Departamento de Pessoal aos jovens 

que completam o curso de Capacitação Básica, e a inserção 

no banco de oportunidades de trabalho do sindicato.

Na palestra para a 2ª turma do Programa de Aprendizagem 

Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física – 

uma parceria entre a Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

Sindicato de Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São 

Paulo (o SELUR) e o Rotary Club de Cotia – a coordenadora 

do Cepro expôs as peculiaridades do programa de um 

semestre, composto pelos mesmos conteúdos programáticos 

do Programa de Aprendizagem Profissional, mas adaptado à 

realidade dos alunos surdos e com deficiência física.

Complementando a questão de conteúdos dos cursos, 

as palestras cumpriram, também, a função de chamar 

a atenção para a importância da família no processo de 

formação do aluno, estimulando-o a estudar e a desenvolver 

atitudes que contribuirão para seu sucesso na profissão.

Susana Penteado, coordenadora do Cepro, e ao seu lado a intérprete de libras e 
educadora, Juliana Barboza

 PALEsTRAs INAuguRAIs
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Palestra
Uma palestra sobre excelência no atendimento Disney marcou 

mais uma etapa no processo de retorno, ao Cepro, dos alunos 

já formados no Programa de Aprendizagem Profissional. Nesse 

período, os aprendizes têm a oportunidade de rever conceitos e de se 

aperfeiçoar a partir de necessidades encontradas no dia a dia da sua 

nova vida profissional.

A administradora Marta Fioravante Delgado conduziu o tema, 

falando sobre o padrão de atendimento nas organizações Disney, 

onde cada funcionário se sente parte de um grande elenco voltado a 

satisfazer, em nível de excelência, as necessidades do público que lota 

seus parques, em Orlando, nos Estados Unidos. Ao fim da palestra, 

uma oportunidade de reflexão sobre o significado da postura no 

sucesso da vida profissional.
Marta Fioravante Delgado destaca a importância da excelência 
no atendimento

Visita à Danisco
O evento “Semana D+ Danisco Adicionando 

Conhecimento” foi uma oportunidade para que os 

alunos do Cepro entrassem em contato com o dia a 

dia de uma empresa real, podendo verificar, na prática, 

muitos dos conhecimentos aprendidos em sala de aula.

Promovido pela empresa, o evento constou de 

palestra sobre a conquista do primeiro emprego, 

proferida pelo presidente da Danisco, Zacarias 

Karacristo, e por profissionais da área de Recursos 

Humanos e de uma visita aos diversos departamentos 

da empresa: um dia de encontro com a realidade e de 

sonho em relação ao futuro.

Projeto Biblioteca
O Projeto Biblioteca – que visa a despertar no jovem que já 

trabalha o gosto pela leitura como uma forma de lazer e de 

aperfeiçoamento profissional – desenvolveu-se, plenamente, 

em 2009. Aproveitando-se da vinda semanal ao Cepro, na 

etapa de complementação teórica concomitante da qualificação 

profissional, os jovens aprendizes fizeram da Biblioteca uma 

parada obrigatória para informar-se e divertir-se. 

O projeto se viu enriquecido com a doação de, 

aproximadamente, 300 exemplares da obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, feita pela 

empresa 24 X 7 Cultural, que contribuiu para ampliar, ainda 

mais, o acervo da Biblioteca e estimular a visita dos atuais e 

futuros leitores. Jovens aprendizes pesquisam diversas obras na biblioteca

Alunos no Programa “Danisco Adicionando Conhecimento”
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As formaturas do Cepro, impregnadas de esperança em 

relação ao futuro, foram comemoradas com muita alegria.

A celebração da 5ª turma do Programa de Aprendizagem 

Profissional contou com homenagens a empresas 

parceiras, contratantes de aprendizes, e com uma palestra 

da consultora Cristina Ferraz de Barros Pimentel – que 

falou sobre a importância da etiqueta no sucesso da vida 

profissional. Um clip, de autoria dos próprios alunos, 

ilustrou o tema “O futuro que queremos está em nossas 

mãos”, eixo temático do Cepro em 2009.

A cerimônia de formatura da 1ª turma do Programa 

de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas 

com Deficiência Física traduzida, simultaneamente, 

para  Língua Brasileira de Sinais - Libras, celebrou 

uma conquista que abre as portas da inclusão social 

e profissional. O paraninfo da turma, Ariovaldo 

Caodaglio, Presidente do Sindicato de Empresas de 

Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (Selur), parceiro 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, nesse projeto, 

destacou a importância do relacionamento entre as duas 

entidades e o empenho dos formandos durante o curso, 

condição essencial para o sucesso festejado.

 FORMATuRAs

Maria de Fátima Barros de Pina, do Cepro; Roselene Zangrande, da da Danisco; Robson Paes Leme, 
da Impacto Segurança; Jorge Roberto Cavalcanti, da Elancers RH Consultoria; Roger Barki, empresário 
voluntário; Eduardo de Barros Pimentel, presidente da FRSP; Cristina Ferraz de Barros Pimentel,  
Consultora em Etiqueta e Comportamento Social, e Susana Penteado, coordenadora do Cepro

 ATIVIDADEs CuLTuRAIs

Jovens Atores e Poetas do Cepro 
na Feira do Livro do CRB

A Semana Cultural do Colégio Rio Branco contou com a participação 

do Grupo de Jovens Atores e Poetas do Cepro, que trouxe sua 

mensagem, em forma de arte, exaltando o valor da consciência em 

relação ao nosso próprio potencial de realização.

Representando o texto de Leonardo Boff, inspirado no conto africano 

“A Águia e a Galinha”, os jovens do Cepro falaram sobre a capacidade 

que temos, todos, de buscar a essência maior que existe em cada um de 

nós – na forma de águia, às vezes, adormecida pelas circunstâncias de 

vida, na condição de galinha.
Jovens atores apresentam o espetáculo inspirado no conto “A Águia e a Galinha”

Apresentação do Coral 
Sob a batuta do maestro Lísias Mourão fechando 

o ano de 2009, o Coral do Cepro brindou todos 

com canções clássicas e populares, além de peças 

tradicionais natalinas. Há 10 anos, o Coral, formado 

por alunos e ex-alunos, vem emprestando seu talento 

a eventos culturais.

O Coral apresentou canções clássicas e populares
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 metas
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  Reestudar e desenvolver um novo processo 
de Comunicação institucional na Fundação de 
Rotarianos de são Paulo e suas mantidas.

  estudar a implantação de novas atividades 
extracurriculares e do currículo flexível  
no Colégio Rio Branco.

  Planejar e iniciar as ações para a 
transformação das Faculdades integradas  
Rio Branco em Centro universitário.

  implantar, por meio do Centro Profissionalizante 
Rio Branco, o ensino técnico Profissionalizante, 
na unidade Granja Vianna.

  estudar a implantação da escola para Crianças 
surdas Rio Branco no Colégio Rio Branco – 
unidade Higienópolis.
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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

a obra da Fundação de Rotarianos de são Paulo só foi possível graças ao sonho 

dos fundadores que, pela sua energia e tenacidade, converteram-no em realidade. 

nossa homenagem à sua bravura, que continua inspirando aqueles que creditam, à 

educação, o desenvolvimento de uma sociedade. 

 HomenaGem aos FunDaDoRes
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Álvaro machado marcos Gasparian José ermírio de moraes Filho

a Fundação de Rotarianos de são Paulo nasceu do sonho de 20 rotarianos, em 

1946, inspirados pelo espírito de servir à sociedade. esse grupo de renomados 

empresários liderou um projeto que deu vários frutos e que continua 

vislumbrando um futuro de realizações identificadas com o ideal de educar em 

nível de excelência.

o concurso de várias pessoas, alinhadas com o espírito do empreendedorismo e 

do desbravamento, deu forma à obra,   tornando-a forte e sólida. Dentre elas, os 

presidentes que estiveram à frente da Fundação exerceram papel fundamental 

no projeto, zelando pelo cumprimento dos ideais da instituição, aglutinando 

colaboradores entusiasmadas pela missão de formar crianças, jovens e adultos. 

a marca de cada um esteve presente na continuidade da obra, fruto da 

personalidade, formação, competências e habilidades próprias, honrando a 

tarefa de garantir a perenidade do projeto. nossa homenagem aos presidentes 

Álvaro machado, marcos Gasparian e José ermírio de morais Filho, rotarianos 

ilustres, homens de atuação profissional brilhante que, por força do empenho e 

do comprometimento, tornaram possível a permanente renovação do ideal da 

Fundação, da sua missão de ser referência nacional e internacional em educação.

 HomenaGem aos PResiDentes Da DiRetoRia
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 HomenaGem Póstuma

José luiz lemos da silva, 

Falecido em 17 de agosto de 2009, atuou, por 49 anos, como rotariano. sócio do 

Rotary Club de são Paulo desde 1960, ocupou o cargo de Presidente do clube em 

1971/72, tendo sido Governador do Distrito 4610 do Ri em 1980/81 e, também, 

membro do Conselho superior da Fundação de Rotarianos de são Paulo.

sempre pronto a orientar e transmitir conhecimentos aos novos rotarianos, 

participou, ao longo da sua vida rotária, de 131 diretorias, comissões e 

subcomissões, tendo sido, por mais de vinte vezes, membro de comissões distritais, 

representante distrital e coordenador.

José luiz deixa saudades pela sua presença marcante, alegria e amizade que 

sempre devotou a seus companheiros. 
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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
Roberto Bedrikow
intrel@frsp.org
Fone: (11) 3829-3100, ramal 3125

Relações institucionais
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

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

 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
thaís sant’ana de Moraes
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
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