




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 na qualidade e nos resultados, 
propiciando a perenidade da organização.
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CONSELHO FISCAL 
(01/jul/2010 - 30/jun/2013)

EFETIVOS
Irineu De Mula - RCSP
Salvador Strazzeri - RCSP Alto da Mooca
Valdemar Lopes Armesto - RCSP Vila Alpina

SUPLENTES
Annibal Antunes Júnior - RCSP Sudeste
Alberto Joaquim Alzueta - RCSP Jardim das Bandeiras 
Nelson Abbud João - RCSP Leste

CONSELHO DE PRESIDENTES
(01/jul/2010 - 30/jun/2011)

Eduardo Couso Junior
Presidente - RCSP Jardim das Bandeiras

José Alberto de Matos 
Vice-Presidente - RCSP Mandaqui    

Gilberto Orsi Machado Junior 
Secretário - RCSP Parque Ibirapuera

DIRETORIA (01/jul/2010 - 30/jun/2013)

CONSELHO SUPERIOR (01/jul/2010 - 30/jun/2013)

Antônio José da Costa
RCSP - Alto da Mooca 
Vice-Presidente

Samir Nakhle Khoury 
RCSP - Saúde
Secretário

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros
RCSP
Presidente

Nahid Chicani 
RCSP
1º Vice-Presidente

Romeu Giora Júnior 
RCSP - Norte
2º Vice-Presidente

Eduardo Barros Pimentel 
RCSP
Presidente

José Ricardo da Silveira 
RCSP - Santo Amaro
1º Secretário

Jonny Ralph Nelken
RCSP - Oeste
2º Secretário

Dino Samaja
RCSP - Sul
2º Tesoureiro

Maurice Costin
RCSP - Leste
1º Tesoureiro

Nelson Abbud João - RCSP Leste
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Ao apresentarmos o Relatório Anual de 2010, reafi rmamos nosso propósito de buscar e oferecer as melhores 
práticas educacionais, com visão de futuro, para a formação de cidadãos preparados para atuar e contribuir com 
o mundo, em constante transformação. 

Os fatos aqui descritos foram, um dia, sonho de futuro. Como educadores, somos eternos visionários, vislum-
brando, sempre, a possibilidade de inovar, renovar condições para que nossos alunos se realizem plenamente 
como cidadãos éticos, solidários e encontrem caminhos para a expressão de seus talentos e competências. 

Somos uma corporação de ensino que tem uma missão bem defi nida, um plano estratégico de longo prazo 
e uma governança baseada em princípios de transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade e 
trabalho em equipe. 

Nossa visão nos move na direção de projetos que não só antecipam necessidades – no campo do conhecimen-
to, do acesso às novas tecnologias, respeito ao meio ambiente e às diferenças físicas, sociais –, mas respondem, 
prontamente, a elas, transformando-as em ações bem fundamentadas e baseadas em nossas crenças e valores. 

Com o privilégio da recondução à presidência por mais três anos, o futuro se confi gura como uma rica oportu-
nidade de continuar a servir à sociedade paulistana por meio da educação, correspondendo, assim, à confi ança 
que a comunidade deposita, há sessenta e cinco anos, na Fundação de Rotarianos de São Paulo. 

A cada ano, renovam-se nossas alegrias quando passamos ao longo das realizações de cada uma das entida-
des mantidas, que se alinham ao nosso ideal de oferecer um ensino de excelência identifi cado com os valores 
da tradição e da modernidade. 

Diante da globalização, fenômeno da nossa era, o benchmarking educacional é fundamental para se troca-
rem experiências com outros países e isso é o que temos feito incansavelmente, levando gestores e educadores 
a países de notório desenvolvimento no campo da educação. As visitas recebidas de educadores e profi ssionais 
de outros países, por meio do Rotary International, constituem-se, também, numa oportunidade muito especial 
de partilhar com a comunidade internacional, nossos ideais, projetos e ações. As recentes parcerias estabele-
cidas entre as Faculdades Integradas Rio Branco e as universidades de Alberta, no Canadá, e de Pittsburgh, 
nos Estados Unidos, representam a possibilidade de transferência mútua de conhecimento e de experiências, 
enriquecendo a vida acadêmica de alunos e professores. Ainda no campo da internacionalidade, as ações da 
Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua Ofi cial Portuguesa (CIP-Plop), que tem o apoio e a par-
ticipação destacada da Fundação de Rotarianos de São Paulo, exaltam a importância da união de rotarianos de 
língua portuguesa em torno de projetos de alcance econômico e social.

As Faculdades Integradas Rio Branco, nos seus 11 anos de atividade, vêm demonstrando sua pujança, cele-
brada pelo reconhecimento público do nível de excelência de seus cursos, pela produção científi ca e literária de 
seus docentes, a brilhante participação de seus alunos em concursos nacionais, internacionais e em atividades 
de intercâmbio, além da perspectiva de expansão de seus cursos. O estímulo permanente à pesquisa, assim 
como à integração de teoria e prática, tem resultado na proposição de eventos em que os futuros profi ssionais, 
docentes e especialistas nos diversos segmentos de mercado refl etem sobre questões prementes da atualidade, 
cumprindo a função acadêmica de pensar, e propor, soluções para a sociedade. Destacando o valor da ação so-
cial como sinônimo da capacidade de servir ao bem comum, as Faculdades Integradas Rio Branco orgulham-se 
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dos seus vários projetos que reúnem estudantes em torno do atendi-
mento a necessidades da comunidade, oferecendo-lhe, em caráter de 
voluntariado, seu conhecimento e suas habilidades. 

No campo da formação de crianças e jovens, o Colégio Rio Branco 
presenteou-nos, ao longo do ano, com diversas manifestações dos 
alunos no plano do conhecimento propriamente dito, da utilização 
das tecnologias de informação e de comunicação, da arte, do esporte 
e da formação de opinião frente a questões postas pela atualidade. 
Ao longo de sua história, o colégio permanece fi el a seu ideal de edu-
car integralmente, o que signifi ca capacitar seus alunos a responder 
com efi cácia aos desafi os de aprender a pesquisar, ler e interpretar 
textos, raciocinar de forma complexa e trabalhar em equipe, além de 
estimular a incorporação dos valores da ética e da cidadania, fatores 
que embasam, de maneira sólida, o desenvolvimento pleno da perso-
nalidade. A constante busca pelo aperfeiçoamento de métodos e de 
processos vem demonstrando, ao longo do tempo, o valor da forma-
ção continuada do corpo docente e da união em torno de um mesmo 
ideal de educação.

Correspondendo, plenamente, às aspirações da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo de servir à causa surda, a Escola para Crianças Sur-
das Rio Branco vem aperfeiçoando sua atuação e ampliando sua ação em prol da socialização do conhecimento, 
que detém, do universo do surdo. Diversas iniciativas, em 2010, contemplaram a participação da equipe no 
cumprimento dessa missão. A presença em fóruns governamentais – dedicados a pensar a educação de surdos, 
a dedicação a projetos de entidades e de autores de livros, desejosos de se comunicar com esse público, assim 
como o apoio ao ensino da Língua Brasileira de Sinais – para colaboradores das entidades mantidas pela Fun-
dação de Rotarianos de São Paulo, formam um conjunto de fatos que falam de comprometimento e de crença 
na importância e na possibilidade do convívio com aqueles que só têm, de diferente, em relação à maioria das 
pessoas, a condição de não ouvir. 

Ainda no plano da responsabilidade social, o trabalho realizado pelo Centro Profi ssionalizante Rio Branco – 
Cepro recebeu o selo Parceiros da Aprendizagem, do Ministério do Trabalho e Emprego. A chancela atesta a 
qualidade do ensino ministrado a jovens surdos e os com defi ciência física, em busca do primeiro emprego, 
que alia conhecimento técnico, prática e permanente contato com o mundo do trabalho por meio de visitas 
a empresas e de palestras com profi ssionais do mercado. Além da atividade centrada na formação de mão de 
obra aprendiz, o Cepro vem se destacando por sua intensa atuação em fóruns governamentais que discutem 
questões relacionadas ao ensino profi ssionalizante e à aplicação da Lei do Aprendiz.

Falamos, essencialmente dos ideais que nortearam nossas realizações em 2010, sonhos de futuro que se tor-
naram realidade. Todos esses eventos que serão, agora, conhecidos mais em detalhe só se tornaram possíveis 
em função do trabalho diário, dedicado e profícuo de uma equipe zelosa no cumprimento do dever, totalmente 
dedicada à realização da sua missão educacional maior. 

Nossos profundos agradecimentos aos diretores, conselheiros, gestores, educadores e colaboradores de todas 
as entidades mantidas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. Às famílias, que nos conferem a nobre mis-
são de compartilhar a educação de seus fi lhos, nossa palavra de fé e de entusiasmo diante de um futuro que 
estamos construindo juntos. 

EDUARDO DE BARROS PIMENTEL

Presidente

F U N D A Ç Ã O  D E  R O T A R I A N O S  D E  S Ã O  P A U L O
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FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO

‘‘Uma obra que planta

pela força da educação. 
sementes para o futuro,

‘‘

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO



Relatório Anual 201010    

  PLANEJAMENTO

  ELEIÇÕES
Conselho de Presidentes e 
Comunitário

O Conselho de Presidentes, que tem a missão de 

reforçar o elo entre a Fundação e os clubes da região 

metropolitana, elegeu, sob a presidência de Alaíde 

da Silva Pereira Vitorino, sua Mesa Dirigente para os 

trabalhos de julho de 2010 a 30 de junho de 2011, 

fi cando assim constituída:

PRESIDENTE: Eduardo Couso Junior - D. 4610 

- RCSP Jardim das Bandeiras

VICE-PRESIDENTE: José Alberto de Matos - D. 4430 

- RCSP Mandaqui

SECRETÁRIO: Gilberto Orsi Machado Júnior - D. 4420 

- RCSP Parque do Ibirapuera

O Conselho Comunitário, presidido pelo EGD Eduardo de 

Barros Pimentel, deu posse aos novos conselheiros, e elegeu 

a Mesa Dirigente para a gestão 2010-11, que fi cou assim 

constituída:

PRESIDENTE: Eduardo de Barros Pimentel

VICE-PRESIDENTE: José Antonio Figueiredo Antiório 

(RC Osasco)

SECRETÁRIO: José Américo Fischmann (RC Cotia)

O VII Encontro Missão e Visão reuniu diretores e gestores 

em torno das estratégias e planos das entidades mantidas 

pela Fundação de Rotarianos de São Paulo para os 

próximos anos. 

Com o objetivo de compartilhar ações e projetos, cada 

uma das entidades, representada por seu gestor, expôs 

suas realizações, planos futuros, no sentido de responder 

às demandas da sociedade, em nível de excelência, 

confi rmando valores na condução dos projetos educacionais 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Encontro Visão e Missão

Conselheiros, diretores e gestores da FRSP

Gilberto Orsi Machado Júnior, Eduardo Couso Junior e José Alberto de Matos

José Antonio Figueiredo Antiório, Ligeia Stivanin, Eduardo de Barros Pimentel e José Américo Fischmann
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FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO

 A eleição do novo corpo diretivo da Fundação de Rota-

rianos de São Paulo, para o triênio 2010-2013, reconduziu 

à Presidência da Diretoria e do Conselho Superior, para 

mais três anos de gestão, Eduardo de Barros Pimentel e 

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, respectivamente. 

Reeleitos, os Diretores saudaram Dino Samaja, que pas-

sou a integrar a Diretoria como 2º Tesoureiro, sucedendo 

Koichiro Shinomata. A mesa dirigente do Conselho Supe-

rior, também reeleita, recebeu Samir Nakhle Khoury, que 

assumiu o cargo de secretário, substituindo Flávio Farah. 

Os membros do Conselho Fiscal foram todos reeleitos. A 

Koichiro Shinomata e Flávio Farah, nossos agradecimentos 

pelo excelente trabalho ao longo de tantos anos, com ex-

trema dedicação, disponibilidade e motivação, engrande-

cendo a Fundação de Rotarianos de São Paulo.  

Cientes da sua grande responsabilidade de tornar reali-

dade a missão da Fundação de “servir com excelência, por 

meio da educação, formando cidadãos éticos, solidários e 

competentes”, diretores e conselheiros assumiram, com 

entusiasmo, suas funções, estabelecendo metas de aper-

feiçoamento da gestão e da prática pedagógica, com foco 

na inovação e na visão de futuro.

Eleição da Diretoria, Conselho Superior e Conselho Fiscal

RCSP – Santo Amaro
A convite de José Ricardo da Silveira, membro da 

diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

Eduardo de Barros Pimentel ministrou palestra 

na 13ª reunião do RCSP - Santo Amaro, Distrito 

4420. Falando das realizações da Fundação 

nos mais de seus sessenta anos, Eduardo de 

Barros Pimentel ressaltou a importância de uma 

educação moderna, de excelência, que cultua os 

valores da ética e da cidadania.

Rotary Club de São Paulo
Em palestra realizada no Rotary Club de São Paulo, o presidente da Fundação de Rotaria-

nos de São Paulo Eduardo de Barros Pimentel destacou sua missão, de servir, por meio da 

educação. Discorrendo sobre a obra da Fundação, ressaltou a importância de uma gestão 

pautada na qualidade e na efi ciência, com foco no amanhã, garantindo a formação de 

jovens aptos a atuar com responsabilidade e competência, diante das necessidades da so-

ciedade contemporânea.

  PALESTRAS

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO

Eduardo de Barros Pimentel

Dino Samaja, Jonny Ralph Nelken, Romeu Giora Júnior, Eduardo de Barros Pimentel, Nahid Chicani, José Ricardo da Silveira e Maurice Costin
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Organizado pela Coordenadoria 

Nacional das Entidades de Senhoras 

de Rotarianos, o XXIII ENA foi realiza-

do na cidade de Foz do Iguaçu, con-

tando com a presença do presidente 

da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, e 

sua esposa Maria Thereza.

O encontro acontece a cada dois 

anos, compartilhando experiências 

das coordenadorias distritais nas co-

munidades de suas regiões, sob a co-

ordenação de Mariza Boulos Notari, 

coordenadora 2008-10.

Na oportunidade, mais de mil 

senhoras, vindas de todo o Brasil, 

confraternizaram-se e aplaudiram 

os melhores trabalhos na área de 

Alfabetização, premiados pela Fundação de Rotarianos 

de São Paulo. O presidente Eduardo de Barros Pimen-

tel foi homenageado com a comenda “Ilka Marques 

Munhoz”, um reconhecimento pelos relevantes servi-

ços prestados, visando à melhoria do funcionamento 

da organização. 

Trabalhos premiados:

• 1º LUGAR, - prêmio de R$ 5.000,00:
Associação de Senhoras de Rotarianos de Guaíba-RS, com o trabalho “Tempo de Leitura”
• 2º LUGAR, - prêmio de R$ 3.000,00:
Associação de Senhoras de Rotarianos de Colider-MT, com o trabalho “Compartilhe Conhecimentos” 
• 3º LUGAR, - prêmio de R$ 2.000,00
Associação de Senhoras de Rotarianos de Rondonópolis-MT, com o trabalho “Ler e Sonhar”. 

   EVENTOS

Fórum Paulista de Aprendizagem Profi ssional
No dia 21 de junho, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

representada pelo Cepro, participou da 7ª reunião ordinária do 

Fórum Paulista de Aprendizagem Profi ssional (Fopap).

Na ocasião, a diretora do Cepro, Susana Penteado, apresen-

tou o trabalho desenvolvido pelas entidades que compõem o 

Rotary Ensino Profi ssionalizante (REP), ressaltando o diferencial 

de qualidade nas 18 instituições vinculadas ao Rotary Club que 

visam à formação profi ssional de jovens de baixa renda.

O encontro, também, contou com a presença do representante 

da Coordenação-Geral de Preparação e Intermediação de Mão 

de Obra Juvenil do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

Flávio Costa, que esclareceu questões relacionadas ao Cadastro 

Nacional de Aprendizagem (CNA) do MTE.Dalva Teixeira da Silva, Flávio Costa, Rozângela Borata Teixeira e Susana Penteado

Grupo Colider - MT apresentou o trabalho “Compartilhe Conhecimentos”

XXIII Encontro Nacional da Amizade
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FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO

O Rotary Club São Paulo, em parceria com as Faculdades 

Integradas Rio Branco e com o Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo 

(Sescon), promoveu um painel sobre questões da atualidade, 

relacionadas ao novo ambiente empresarial. Abordando 

temas que envolveram o novo padrão da contabilidade 

brasileira, novas regras do Imposto de Renda, leis trabalhistas, 

ferramentas eletrônicas da administração pública, os 

palestrantes Irineu De Mula, auditor autônomo e membro do 

Conselho Fiscal da FRSP, Fernando Matos, sócio da Deloitte 

Touch Tohmatsu, José Roberto Silva de Arruda Pinto, sócio 

do escritório Parahyba Arruda Pinto Advogados e José Maria 

Chapina Alcazar, presidente do Sescon-SP falaram a alunos 

dos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Direito 

das Faculdades Integradas Rio Branco, além de empresários e 

executivos convidados.

O objetivo dessas palestras é aproximar os ambientes 

profi ssional, empresarial e educacional, promovendo a 

atualização, discussão e ampliação de conhecimentos, 

buscando conscientizar sobre o papel social das empresas 

na criação e manutenção de empregos, além de ressaltar a 

importância da excelência na gestão de processos.

Representantes da FRSP e do Sescon, junto com palestrantes

Seminário Atualidades e o 
Novo Ambiente Empresarial

Orquestra 
Filarmônica 
Bachiana Sesi - SP

A Fundação de Rotarianos de 

São Paulo sentiu-se honrada em 

sediar a apresentação da Orquestra 

Filarmônica Bachiana Sesi-SP que 

se apresentou no Auditório Norton 

Severo Batista - Unidade Granja 

Vianna, sob a regência do maestro 

João Carlos Martins.

O concerto, que comemorou o 

aniversário da cidade de Cotia, 

apresentou obras de Mozart, Brahms, 

Beethoven, Tchaikovsky, entre outros.

Maestro João Carlos Martins e Orquestra: no repertório foram homenageados compositores 
consagrados
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Regonne – Reunião de 
Governadores do Norte 
e Nordeste

Por ocasião da Reunião de Governadores do Norte e Nordeste 

(Regonne), realizada em Recife, o presidente da Fundação 

dos Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, e 

lideranças rotárias visitaram o Escritório de Representação, no 

Nordeste, do Ministério das Relações Exteriores. 

Na oportunidade, foram discutidas as possibilidades de 

desenvolvimento de projetos por parte de clubes e distritos 

rotários, com o suporte da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, em países africanos, contando com informações 

do referido ministério sobre necessidades desses países, 

sobretudo os de língua portuguesa.

Na Universidade Federal de Pernambuco, as lideranças 

rotarianas reuniram-se com reitores de quatro universidades 

pernambucanas – Federal Rural, Católica, Estadual e Federal 

de Pernambuco – e dirigentes universitários para viabilizar 

o intercâmbio entre as Faculdades Integradas Rio Branco e 

instituições de ensino e pesquisa das regiões Norte e Nordeste.

Rotary Club Inka – Cusco – Peru

  VISITAS

Em viagem ao Brasil, o EGD 2007-08, 

Distrito 4300, Teófilo Allain Chambi, e sua 

esposa Jenny, do Rotary Club Inka-Cusco-

Peru, visitaram a Fundação de Rotarianos de 

São Paulo, em 26 de novembro, ocasião em 

que foram recebidos pelo amigo e presidente 

da Fundação Eduardo de Barros Pimentel e 

sua esposa Maria Thereza. 

A aproximação dos visitantes com a Fundação 

de Rotarianos de São Paulo ocorreu em 2003, 

durante a VI Conferência do Distrito 4300, 

realizada em Cusco, no Peru. Na ocasião, 

Eduardo de Barros Pimentel, acompanhado 

de sua esposa Maria Thereza e representando 

o casal presidente do Rotary International 

Charoye e Bhichai Rattakul, apresentou a 

Fundação de Rotarianos de São Paulo aos 

rotarianos daquele país.Eduardo de Barros Pimentel, Jenny, Maria Thereza e Teófi lo Alain Chambi

Rotarianos junto com os reitores de universidades pernambucanas debateram possíveis projetos de intercâmbio



Relatório Anual 2010 Relatório Anual 2010 15   

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO

Representantes da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Solange Coutinho, pró-reitora de extensão e 

Anísio Brasileiro de Freitas, pró-reitor de pesquisa e pós-

graduação, visitaram as Faculdades Integradas Rio Branco, 

sendo recebidos pelo presidente da Fundação, Eduardo de 

Barros Pimentel.

Após percorrer salas de aula, estúdios de TV, laboratórios 

e biblioteca, o grupo encontrou-se com coordenadores 

de área, oportunidade em que foram apresentados os 

diversos cursos oferecidos pela instituição, além das ações 

em andamento e novos projetos.

Ações de cooperação para o futuro foram discutidas por 

ambas as partes, vislumbrando a troca de experiências e 

a realização de trabalhos conjuntos em diversas áreas do 

conhecimento.

A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu a visita do Conselheiro 

do Ministério das Relações Exteriores da Região Nordeste (Erene), César de 

Paiva Leite Filho, e sua esposa Solange com o objetivo de divulgar, no meio 

diplomático, as ações das entidades mantidas pela Fundação.

A obra educacional da Fundação foi destacada em visita ao Centro 

Profi ssionalizante Rio Branco, Escola para Crianças Surdas Rio Branco, Faculdades 

Integradas Rio Branco e Colégio Rio Branco. No Edifício Rotary, os visitantes 

conheceram o Museu Armando de Arruda Pereira - que reúne documentos 

relacionados ao Rotary – e o trabalho da Comissão Interpaíses Brasil - Portugal 

e Países de Língua Ofi cial Portuguesa (CIP-Plop), que apoia projetos culturais, 

econômicos e sociais propostos por rotarianos desses países.

Rotary Club da Bahia
A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu a visita de 

José Maria Galende, presidente do Rotary Club da Bahia, o go-

vernador eleito do Distrito 4550 Durval Olivieri, o presidente 

eleito Jairo Sento Sé e uma comitiva de 21 rotarianos, entre 

os quais representantes do Rotary Club Ilhéus Jorge Amado e 

Novos Centros Alphaville.

O grupo percorreu as dependências do Colégio Rio Branco, 

Faculdades Integradas Rio Branco, Centro Profi ssionalizante Rio 

Branco (Cepro) e Escola para Crianças Surdas Rio Branco, sendo 

recebido pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo. Discussões em torno de temas, como ciência cognitiva, 

tecnologia, a importância de parcerias com universidades, entre 

outros, somaram-se à troca de experiências entre os represen-

tantes das duas entidades, focadas nas perspectivas de uma 

educação alinhada com as demandas do futuro. Eduardo de Barros Pimentel e a comitiva de rotarianos da Bahia

Solange Coutinho, Eduardo de Barros Pimentel e Anísio Brasileiro de Freitas

Eduardo de Barros Pimentel, Solange e César de Paiva Leite Filho

Universidade Federal de Pernambuco

Conselheiro do Ministério das Relações 
Exteriores - Região Nordeste
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Confraternização 2010
A tradicional festa de fi nal de ano da Fundação de Rota-

rianos de São Paulo reuniu diretores, membros dos Conse-

lhos, colaboradores e familiares num dia ensolarado que 

favoreceu as atividades ao ar livre, integrando as várias 

faixas etárias por meio de brincadeiras, ofi cinas de pipa, 

de pintura, de música e de um churrasco, animado pelos 

Demônios da Garoa. 

Como acontece todos os anos, a Fundação de Rotarianos 

de São Paulo homenageou os funcionários que completa-

ram 25 anos de casa, todos professores do Ensino Funda-

mental do Colégio Rio Branco: Vania Baratella, Margareth 

de Fátima Neder P. Pires, Carmen Terrezinha da S. Moreira, 

Helena Maria Labriola C. Negreiros.

  FESTAS E COMEMORAÇÕES

Na Unidade Granja Vianna, a Fundação de Rotarianos 

de São Paulo recebeu a visita da Comitiva da Revista 

Brasil Rotário, que conheceu o extenso projeto edu-

cacional e social da Fundação, por meio das ações e 

atividades desempenhadas pelo Colégio Rio Branco, 

Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) e Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco.

Nas Faculdades Integradas Rio Branco, os visitantes fo-

ram recebidos pelo presidente Eduardo de Barros Pimentel, 

que, após acompanhar o grupo em visita às salas de aula, 

estúdio de TV, laboratórios e Biblioteca, gravou, no estú-

dio de Rádio, uma entrevista com o 

presidente da Revista Brasil Rotário, 

Carlos Henrique Fróes. Destacando a 

obra da Escola para Crianças Surdas 

como “uma entre tantas coisas meri-

tórias”, Carlos Henrique Fróes deixou 

mensagem aos alunos das Faculda-

des, sobre a educação como o bem 

mais importante para o crescimento 

pessoal e profi ssional. 

No encerramento da entrevista, o 

presidente da Fundação, Eduardo de 

Barros Pimentel, ressaltou o privilégio 

de receber a visita da comitiva, uma 

publicação de tamanha tradição e res-

peito no território nacional. “Nós agra-

decemos a presença da Brasil Rotário  

e , principalmente, o interesse da co-

mitiva em conhecer a nossa obra, fun-

damentada no espírito de “servir” do Rotary Internacional”. 

Durante reunião com os alunos do curso de Editoração das 

Faculdades, foi entregue, ofi cialmente, ao Conselho Con-

sultivo, proposta de um novo layout para o projeto gráfi co 

da revista, especialmente desenvolvido para a Brasil Rotário.

Além do presidente da Brasil Rotário, Carlos Henrique de 

C. Fróes, estiveram presentes o vice-presidente de Ope-

rações da Revista, Edson Avellar da Silva, e os membros 

do Conselho Consultivo Editorial e da Comissão Editorial 

Executiva, Bemvindo Augusto Dia, José Alves Fortes, José 

Ubiracy Silva e Mário César Martins de Camargo.

Revista Brasil Rotário

Comitiva da Brasil Rotário visitou a Fundação de Rotarianos de São Paulo, acompanhada por diretores e gestores
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo esteve presente 

às Conferências dos Distritos 4610, 4420 e 4430, realiza-

das, respectivamente, em Mogi das Cruzes e Águas de Lin-

dóia, no mês de junho. 

Na ocasião, foi representada pelo presidente da Comis-

são Interpaíses Brasil-Portugal & demais Países de Língua 

Ofi cial Portuguesa (CIP-Plop), Eduardo de Barros Pimentel 

e pelo secretário-geral da CIP-Plop Roberto Bedrikow. A 

CIP-Plop levou aos presentes sua mensagem sobre a impor-

tância do relacionamento entre clubes do Brasil e dos de-

mais países de língua portuguesa. Projetos realizados, em 

andamento e planos futuros compuseram a pauta, com 

destaque para o serviço de apoio que a Comissão presta 

aos clubes interessados no desenvolvimento de projetos de 

cunho cultural, econômico e social, e na troca de expe-

riências envolvendo o contato com rotarianos dos quatro 

continentes que falam o português.

O governador 2009/2010 do Distrito 4610, Reinaldo Do-

mingos, ao fazer um balanço de sua gestão, prestou uma 

homenagem ao presidente da Fundação de Rotarianos de 

São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, por seu fi rme apoio 

aos projetos e ações do Distrito nesse período. 

  CONFERÊNCIAS

Conferências dos Distritos 4610, 4420 e 4430

Eduardo de Barros Pimentel em discurso na Conferência do Distrito 4610

Eduardo de Barros Pimentel, Reinaldo Domingos, Altamiro Dias e Renato Figueiredo

A Assembleia do Distrito 4610, que antecedeu a 

81ª Conferência Distrital, foi realizada na Unidade 

Granja Vianna da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, com a exposição das estratégias e ações a 

serem apresentadas pelos clubes na Conferência, 

reforçando sua missão e seus valores. No evento, 

ocorreu, também, a apresentação formal dos 

Presidentes Entrantes.

Na oportunidade, a Fundação de Rotarianos de 

São Paulo, representada pelo presidente Eduardo de 

Barros Pimentel, apresentou as ações da Comissão 

Interpaíses Brasil-Portugal & demais Países de 

Língua Ofi cial Portuguesa (CIP-Plop) na promoção 

de projetos comuns envolvendo os países de Língua 

Ofi cial Portuguesa.

Assembleia Distrital - Distrito 4610
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Com a intenção de oferecer a seus alunos as melhores opor-

tunidades para o aprimoramento dos estudos, visando a uma 

formação internacional nos âmbitos da graduação e pós-gradu-

ação, as Faculdades Integradas Rio Branco estabeleceram parce-

ria com a Universidade de Pittsburgh.

O acordo educacional foi assinado no dia 13 de agosto, em ceri-

mônia que contou com a presença do presidente da Fundação de 

Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, do diretor-geral 

das Faculdades, Custódio Pereira, da Vice-Reitora e Diretora Executiva 

do EMBA Worldwide e Diretora do Center for Executive Education, 

Anne Nemer, e da Diretora do EMBA Program e Center for Executive 

Education na América do Sul, Karla Alcides.

Na oportunidade, Anne Nemer destacou que, em função do 

foco das instituições na internacionalização da educação, existe 

uma grande busca por modelos inovadores nas diferentes áreas 

.“Nosso objetivo é preparar os estudantes para um mundo glo-

balizado. Acredito que a Universidade de Pittsburgh promove 

aos alunos, além do desenvolvimento profi ssional na área de 

escolha, a oportunidade de um rico e diferenciado intercâmbio 

cultural”, explicou.

O presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo enfati-

zou o privilégio da parceria com uma instituição de mais de 220 

anos de existência: “Nossos alunos terão acesso a 385 diferen-

tes programas educacionais, 135 mestrados e 71 doutorados. 

Tenho a certeza de que irão aproveitar ao máximo essa oportu-

nidade educacional”.

Para o diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, a Uni-

versidade de Pittsburgh tem uma missão muito semelhante à das 

Faculdades, “Acredito que este acordo irá contribuir para formação 

internacional efetiva de estudantes e executivos de nosso país”. 

  PARCERIAS

Universidade de Pittsburgh

Anne Nemer e Eduardo de Barros Pimentel

Um acordo de cooperação foi fi rmado entre as Faculdades 

Integradas Rio Branco e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 

da 2ª Região, pelo qual magistrados e servidores poderão se 

benefi ciar de desconto no valor das semestralidades de cursos 

de graduação e pós-graduação oferecidos pelas Faculdades. O 

acordo representou um privilégio para as Faculdades, pelo vínculo 

com uma instituição de renome, como o TRT, e o reconhecimento 

de sua excelência de ensino.

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
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As Faculdades Integradas Rio Branco e 

a Universidade de Alberta, do Canadá, 

selaram parceria com a assinatura de 

acordo entre o presidente da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de 

Barros Pimentel e o representante da Uni-

versidade de Alberta, Thomas W. Scott, 

Vice-Dean and Professor of Accounting 

of School of Business, durante sua visita 

às instalações das Faculdades, em nove 

de novembro de 2010.

Na oportunidade, esteve, também 

presente o cônsul honorário de Portu-

gal, no Canadá, e o professor na Uni-

versidade de Alberta, Aurélio M. Fer-

nandes que, na companhia de Thomas 

Scott, reuniu-se com representantes 

das Faculdades Integradas Rio Branco 

– o diretor-geral, Custódio Pereira, o 

diretor acadêmico, Edman Altheman, 

os coordenadores Alexandre Uehara e 

Denilde Holzhacker, além do gerente 

de Relações Internacionais da Funda-

ção de Rotarianos de São Paulo, Ro-

berto Bedrikow, para planejamento da 

cooperação.

O acordo é mais uma importante 

ação com o objetivo de internacio-

nalizar as atividades das Faculdades 

Integradas Rio Branco, pois propiciará 

o desenvolvimento de projetos acadê-

micos conjuntos.

Agregando valor ao ensino de excelência oferecido por suas 

entidades mantidas, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

por meio de seu presidente, Eduardo de Barros Pimentel, as-

sinou termo de formalização de parceria entre o Colégio Rio 

Branco e a Alumni.

Na ocasião, estiveram presentes à Fundação Júlio Antonio de 

Oliveira Sampaio, presidente da instituição, Marcelo Roberto 

Escobar Miranda, diretor executivo, Glaucia D’Olim, diretora 

educacional da Alumni e Jan Jarnes, Cônsul da Finlândia.

A parceria, de acordo com Glaucia D’Olim, estabelece a 

aplicação do programa Alumni Schools Solutions nas duas 

unidades do colégio. “Essa parceria 

ocorre no sentido de oferecermos nos-

sa expertise no ensino do inglês por in-

termédio de cursos extracurriculares”, 

explicou a educadora.

Na ocasião, o cônsul da Finlândia, Jan 

Jarne, manifestou sua opinião sobre a 

aproximação das instituições. “Trata-se 

de um acordo de extrema importância, 

uma vez que estamos diante de duas 

instituições que se esmeram com rela-

ção à educação. E ainda são atuantes 

no campo social”.

Sobre a parceria, Júlio Antonio de 

Oliveira Sampaio, presidente da instituição, declarou: 

“É uma honra agregar o nome do Colégio Rio Branco 

ao nosso. Esperamos que esse trabalho possa contribuir 

para a obra que a Fundação realiza com tanto brilhan-

tismo.”

Ainda na oportunidade, Eduardo de Barros Pimentel desta-

cou a relevância em contar com a Alumni, uma instituição re-

nomada no país, e ressaltou: “É uma grande satisfação fi rmar 

esse acordo educacional. Enquanto educadores, constituímos 

referência nacional e internacional e, para tanto, a Alumni é 

parte essencial deste trabalho”.

Universidade de Alberta

Representantes da Universidade Alberta com Eduardo de Barros Pimentel, diretores e professores das Faculdades 
Integradas Rio Branco

Representantes da FRSP e da Alumni

Alumni
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Tecnologia e Educação
Os coordenadores de Tecnologia Educacional da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo e do Colégio 

Rio Branco participaram de dois congressos voltados 

para o uso das tecnologias da comunicação e da 

informação na atividade educacional: o MoodleMoot 

2010 e o 5º Congresso Latino Americano de Objetos de 

Aprendizagem (LACLO 2010), realizados na Universidade 

Mackenzie, em São Paulo. 

Um encontro com professores da Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, que visitaram o Colégio Rio Branco, 

revelou-se uma rica oportunidade de troca de experiências 

no campo do Ensino a Distância.

Exposição 50 anos do Edifício Rotary
Uma grande exposição, montada no Edifício 

Rotary Higienópolis, comemorou os 50 anos do 

edifício. Sede da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, o prédio foi inaugurado em 1960 pelo, en-

tão, Presidente da República, Juscelino Kubitscheck 

de Oliveira. 

Além de abrigar o Colégio Rio Branco, o MBA 

Branding das Faculdades Integradas Rio Branco e 

o Museu Armando de Arruda Pereira, o Edifício 

Rotary tem sido, desde sua fundação, um espa-

ço de encontro para os rotarianos de São Paulo, 

como sede do Rotary Club de São Paulo, RCSP-

-Norte, RCSP-Sul, RCSP-Leste, RCSP-Oeste e das 

Governadorias dos Distritos 4610, 4420 e 4430.

O Museu Armando de Arruda Pe-

reira promoveu uma homenagem a 

Jorge Nahas Siufi, governador do 

Distrito 4610, 1978-1979, funda-

dor do Rotary Club de São Paulo–

Pinheiros, Jorge Nahas Siufi, empre-

sário de destaque na região, onde 

liderou várias iniciativas no campo 

do associativismo.

A mostra reuniu fotos, troféus, 

medalhas e placas ligados a sua 

trajetória e, também, o livro de sua 

autoria “Pinheiros – Eventos Impor-

tantes”, em que descreve fatos de 

destaque na vida do bairro, desde 

a determinação oficial do seu perí-

metro até o estabelecimento de en-

tidades representativas dos diversos 

setores da sociedade.

À inauguração da exposição, esti-

veram presentes, o rotariano Alfredo 

Macedo de Oliveira, representando o 

Rotary Club São Paulo – Pinheiros, a 

esposa de Jorge Nahas Siufi , Lucy Siu-

fi  e os fi lhos Vera e João Carlos.

  BENCHMARKING

  MUSEU

Homenagem a Jorge Nahas Siufi 

Eduardo de Barros Pimentel realiza discurso em homenagem a Jorge N. Siufi  

Exposição traça a história do Edifício Rotary
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Representando o Coordenador Na-

cional da Comissão Interpaíses, Eduar-

do de Barros Pimentel, o EGD Carlos 

Jerônimo da Silva Gueiros, presidente 

da Comissão Interpaíses Brasil-Portu-

gal & Países de Língua Ofi cial Portu-

guesa, esteve presente às reuniões das 

Intercountry Committes (ICC), realiza-

das na Suíça e na França. 

As “Intercountry Comittees” têm 

por missão estimular a atividade das 

Comissões Interpaíses, no âmbito dos 

Distritos Rotários, para que contribu-

am efetivamente na solução dos pro-

blemas de seus países e estimulem a 

troca de experiências entre seus pares 

nas diversas nações. 

Strasbourg (França)

A reunião realizada no Conselho 

da Europa reuniu 70 países, contan-

do com a presença do presidente das 

ICC, Serge Gouteyron, ex-diretor do 

Rotary International (RI), da primeira 

diretora de RI, Catherine Noyer-Riveau 

e do ex-diretor de RI da Turquia, 

Orsçelik Balkan (DRI 2006/2008). 

Na ocasião, foram discutidos vários 

projetos e programas ligados à pro-

moção da paz e do desenvolvimento, 

destacando-se a importância do papel 

dos rotarianos nos países em que há 

confl itos a serem solucionados.

Zurich (Suíça)

No encontro, presidido pelo presi-

dente do Rotary International, Ray 

Klinginsmith, coordenadores de co-

missões interpaíses de vários países 

apresentaram seus projetos, que 

envolvem ações conjuntas de diver-

sos clubs do Rotary. A reunião deu 

destaque ao programa Reach Out 

Africa (Routa), que estimula rotaria-

nos do continente a elaborar proje-

tos que respondam às necessidades 

de suas comunidades, em parceria 

com o Rotary Club de outros países. 

Alemanha, Brasil e França fizeram 

suas apresentações nesse sentido, 

cabendo a Carlos Jerônimo da Silva 

Gueiros expor os programas da Co-

missão Interpaíses Brasil-Portugal & 

Países de Língua Oficial Portuguesa 

(CIP-Plop) que se inserem na pro-

posta do Routa e nos demais pro-

jetos envolvendo países da África.

Um interesse especial se mani-

festou pelo programa de bolsas de 

estudo para médicos, beneficiando, 

na sua primeira edição, três médi-

cos angolanos e uma médica cabo-

verdiana, que estagiam no Hospital 

Sírio Libanês, na Faculdade de Saú-

de Pública e no Centro de Microci-

rurgia. O projeto já era do conhe-

cimento do presidente do Rotary 

International, tendo sido patrocina-

do pela Fundação Rotária, em con-

junto com o Citibank, a Federação 

das Indústrias de São Paulo (Fiesp) 

e clubes parceiros, em especial o 

RCSP – Avenida Paulista.

Um dos pontos principais da ação 

do Routa concentra-se na atenção a 

Angola, onde o vírus da poliomielite 

retornou e já fez diversas vítimas. 

O Rotary International fez um con-

vite a clubes e distritos de todo o 

mundo, em especial os do Brasil, em 

função da língua comum, no senti-

do de contribuir para o sucesso da 

Campanha Nacional de Vacinação.

Comitê Internacional de Comissões Interpaíses

Jean Françóis Noyer-Riveau, Charles Aubernard, Catherine Noyer-Riveau e Carlos Jerônimo da Silva Gueiros



Relatório Anual 201022    

Em cerimônia realizada no campus das Faculdades 

Integradas Rio Branco, a Fundação de Rotarianos de 

São Paulo e a Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & 

Países de Língua Ofi cial Portuguesa (CIP-Plop), fi zeram a 

doação simbólica de dois mil exemplares de livros infantis 

e didáticos ao Cônsul Geral Honorário de Cabo Verde, 

Aguinaldo Rocha. A ação contou com o apoio do Rotary 

e Rotaract Club SP-Anchieta, Rotary e Rotaract Club SP-

Pirituba e Rotaract Rio Branco, que arrecadaram os livros 

na sua comunidade e em empresas da região.

O projeto, de cunho humanitário, atendeu às necessidades 

de um dos municípios da Ilha de Santo Antão, ajudando a 

ampliar a visão e a cultura de jovens caboverdenses, além 

de estreitar os laços de amizade entre Brasil e Cabo Verde 

por meio da comunidade rotária. 

Carlos Jerônimo da Silva 
Gueiros assume a presidência 
da CIP-Plop

Em julho de 2010, a Comissão Interpaíses Brasil-

Portugal & demais Países de Língua Oficial Portuguesa 

(CIP-Plop) passou a ser presidida pelo EGD Carlos 

Jerônimo da Silva Gueiros, sucedendo ao EGD Eduardo 

de Barros Pimentel, presidente da Fundação de 

Rotarianos de São Paulo. 

Além de presidente do Conselho Superior da Fundação, 

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros atua como empresário 

no setor de Comércio Exterior. Sua vida rotária é 

Doação de livros a Cabo Verde

Ao centro, o presidente Eduardo de Barros Pimentel em entrega simbólica de livros para o Cônsul Aguinaldo Rocha; acompanhados de gestores da FRSP e 
representantes dos Rotary Clubs
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O VII Encontro de Rotarianos de Países de Língua 

Portuguesa, realizado em Santos, em 9 e 10 de 

setembro, por ocasião do XXXIII Instituto Rotário, teve 

como tema “Unindo continentes através da CIP-Plop”. 

Na abertura do evento, que contou com seis dos 

oito países que integram a Comissão, o Diretor do 

Rotary International, Antônio Hallage, convocador 

do instituto, falou do significado Encontro para a 

comunidade dos países de língua portuguesa, sendo 

seguido pelo coordenador nacional das Comissões 

Interpaíses e presidente da Fundação de Rotarianos 

de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, EGD José 

Carlos Estorninho, de Portugal e o Cônsul Honorário de 

Portugal em Santos, Armênio Mendes.

O primeiro dia das discussões foi marcado por 

contribuições de representantes de governos, organizações 

e empresas com relação à forma de atuação de Rotary 

Clubs e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) no sentido de colaborar para a viabilização de 

projetos de interesse amplo dos países lusófonos. 

No seu segundo dia, o Encontro trouxe a palavra de 

representantes de diversas instituições ligadas à vida 

rotária, cultura, educação e saúde, ressaltando as 

possibilidades de incremento dos projetos voltados 

à preservação da saúde e à divulgação da língua 

portuguesa.

Ao final dos trabalhos, o EGD Eduardo de Barros 

Pimentel foi homenageado por sua incansável e 

inestimável dedicação à CIP-Plop, como seu presidente, 

de 2004 / 2010.

marcada por intensa atividade no Rotary Club de São 

Paulo, o qual presidiu no ano rotário 1995/1996; no 

período 1998/1999, foi governador do Distrito 4610, 

onde foi incumbido de várias missões como presidente 

de Comissões Distritais, representante para o Conselho 

de Legislação e instrutor distrital. Desempenha, ainda, 

a função de vice-presidente da Coorperativa Editora 

Brasil Rotário para o período 2009/2011.

Sua missão na presidência da CIP-Plop está centrada 

na intensificação do relacionamento entre rotarianos de 

países lusófonos, com o objetivo de viabilizar projetos 

voltados ao desenvolvimento econômico e social 

desses países. Contando com a participação efetiva da 

Comissão Distrital de Serviços e da Subcomissão CIP, 

em todos os clubes, o novo presidente da CIP-Plop 

pretende estimular a veiculação de informações sobre 

projetos e ações de rotarianos de língua portuguesa, 

de modo a construir um banco de projetos que possa 

servir de consulta para rotarianos interessados em 

implementar o mesmo tipo de ação.

O encontro de Rotarianos de Língua Portuguesa teve a proposta de unir continentes

VII Encontro de Rotarianos de Língua Portuguesa





       Culturas em diálogo,   

    ampliando horizontes, construindo 

relacionamentos e  

     vivências, que aperfeiçoam 

práticas, conduzem a novos   

               projetos e levam ao 

mundo a obra da Fundação 

          de Rotarianos de São Paulo.

‘‘

‘‘

GLOBALIZAÇÃO
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Em 11 de fevereiro, a Fundação de Rotarianos de São Paulo 

recebeu a honrosa visita do Presidente do Rotary Internacional 

2010-2011, John Kenny, e sua esposa June. Rotariano da Escócia, 

John Kenny escolheu para lema de sua gestão a ideia de que “o 

futuro do Rotary está em nossas mãos”, numa alusão ao poten-

cial de ação de todos os rotarianos, em favor do bem comum.

Percorrendo as dependências das instituições instaladas na 

Unidade Granja Vianna, entre elas, o Colégio Rio Branco, o 

Centro Profi ssionalizante Rio Branco e a Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco, John Kenny declarou-se impressionado 

com a grandiosidade do projeto das escolas, que garante 

plenas condições de desenvolvimento a crianças e jovens, 

com destaque para a função social e humanitária de educar 

surdos e de formar profi ssionalmente jovens de baixa renda.

Nas Faculdades Integradas Rio Branco, John Kenny foi ho-

menageado com uma placa comemorativa da visita, ocasião 

em que destacou o trabalho dos rotarianos que move os ide-

ais da Fundação.

  VISITAS INTERNACIONAIS
Presidente do Rotary International

A Fundação de Rotarianos de São Paulo participou da Con-

venção do Rotary International, realizada em Montreal, em 

junho. O estande da Fundação reuniu a comunidade lusófo-

na e de rotarianos de vários países, interessados em conhecer 

a obra educacional das entidades mantidas pela Fundação de 

Rotarianos de São Paulo, e as atividades da Comissão Inter-

países Brasil-Portugal & Países de Língua Ofi cial Portuguesa 

(CIP-Plop) que são apoiadas pela Fundação.

Um material de divulgação em cinco línguas (português, 

espanhol, inglês, francês e japonês) apresentou as Facul-

dades Integradas Rio Branco, o Colégio Rio Branco, o Cen-

tro Profi ssionalizante Rio Branco (Cepro) e a Escola para 

Crianças Surdas Rio Branco, abrindo possibilidades de 

futuras colaborações e parcerias com entidades simila-

res, no exterior.

 As atividades da CIP-Plop – centradas na promoção do 

relacionamento entre rotarianos dos países de língua portu-

guesa, para a efetivação de projetos de caráter social, eco-

nômico e cultural – despertaram o interesse de rotarianos 

vindos desses países, no sentido de propor ações, em seus 

clubes, que podem se benefi ciar da colaboração de compa-

nheiros em todo o mundo.

  CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL

John Kenny e sua esposa June

Eduardo de Barros Pimentel, Ed Futa e José Alfredo Pretoni

José Antonio Figueiredo Antiório, Eduardo de Barros Pimentel, o casal Célia e 
Mario Antonino, e Antônio Hallage 
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Viagem de Estudos à 
Itália e Espanha 

Educadores das entidades mantidas pela Fundação de Rotarianos de 

São Paulo visitaram escolas na Itália (Lombardia) e Espanha (Catalunha), 

com o objetivo de conhecer as práticas educacionais desses países.

Participaram da viagem de estudos, que foi promovida pelo Sindicato 

dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, a supervisora 

pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da Unidade 

Higienópolis, Maria Margarida Silveira, a coordenadora Pedagógica da 

Escola para Crianças Surdas Rio Branco, Débora Kober e a coordenado-

ra do curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Rio Branco, Maria 

Alice Rocha.

As educadoras visitaram escolas públicas, privadas e técnicas da Espa-

nha e de Portugal, reconhecidas por seus investimentos em formação 

de professores, aplicação efetiva de metodologias avançadas, vivendo 

um momento de consolidação das políticas educacionais que visam à 

integração das culturas e valores de crianças oriundas dos vários países 

da comunidade européia.

Visita de Grupos de Estudo
A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu dois grupos de jovens profi ssionais, dos Estados Unidos, que cumprem o 

programa de Intercâmbio de Grupos de Estudo (IGE), do Rotary International.

IGE da Carolina do Norte 
O grupo da Carolina do Norte foi acompanhado pelo pre-

sidente do Rotary Club de Cotia, Oswaldo Bandeira Jr., o 

presidente do Rotary Club de Cotia Granja Vianna Empre-

sarial, Marco de Fiori, a governadora 2011-12 do Distrito 

4610, Ligeia Stivanin, que representou o Governador 2010-

11, Reinaldo Domingos, e a rotariana Sônia Casanova. 

Compuseram o grupo, o team leader Jim Wendling, as 

administradoras Leigh Stricklan e LaTonya M. Evans, as as-

sistentes sociais Alicia Goldsby e Christina Fulks e a relações 

públicas Beth Stevenson que visitaram a Unidade Granja 

Vianna, conhecendo os projetos e as instalações do Colé-

gio Rio Branco, do Centro Profi ssionalizante Rio Branco 

(Cepro) e da Escola para Crianças Surdas Rio Branco. Re-

cebidos pelo gerente de Relações Internacionais, Roberto 

Bedrikow, os visitantes inteiraram-se do trabalho da Co-

missão Interpaíses Brasil-Portugal e Países de Língua Ofi -

cial Portuguesa (CIP-Plop), que promove o relacionamento 

entre rotarianos desses países.

GLOBALIZAÇÃO

As educadoras Maria Alice Rocha, Maria Margarida Silveira e 
Débora Kober em visita a instituições de ensino

Grupo de Estudos acompanhado por comitiva do Rotary D-4610 e por gestores da FRSP
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17º Encontro Anual da Sociedade de Neurociência Cognitiva 
A Fundação de Rotarianos de São Pau-

lo, representada pelo superintendente 

Marco Rossi, participou do 17º Encontro 

Anual da Cognitive Neuroscience Socie-

ty, realizado em Montreal, Canadá.

O evento, que reuniu mais de 2 000 

pesquisadores de diversos países, focali-

zou as mais recentes pesquisas na área 

da neurociência cognitiva, com o objeti-

vo de investigar as bases psicológicas e 

neurocientífi cas do pensamento. 

O estudo da neurociência cognitiva 

aplicada à educação, ainda que em 

estágio embrionário, vem despertando 

grande interesse da Fundação de Rota-

rianos de São Paulo, que busca, sempre 

antecipar-se ao futuro no que se refe-

re ao aperfeiçoamento das formas de 

aprender e ensinar.

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, representada 

por seu superintendente Marco Rossi e pela diretora-

-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, partici-

pou do programa Mind, Brain and Education, na Harvard 

Graduate School of Education, em Cambridge (Estados 

Unidos), no mês de julho.

O seminário, conduzido por Kurt Fischer, autoridade 

mundial na área, objetivou discutir as recentes conclu-

sões de pesquisas – no campo da neurociência, da gené-

tica e da ciência do conhecimento – no que trazem de 

novas perspectivas para a compreensão do comporta-

mento humano e a prática educacional. 

Os gestores participaram, ainda, do programa Redesigning 

High Schools for Improved Instruction, que discutiu mo-

delos e perspectivas para o Ensino Médio, alinhados às 

necessidades contemporâneas.

 VIAGENS DE ESTUDOS E BENCHMARKING

Programa Mind, Brain and Education

Esther Carvalho e Marco Rossi com pesquisadores na Universidade de Harvard

Marco de Fiori; Erika Angeli, Betsy Hoffman - team leader, M’Randa Sandlin, Erin Pounders; David de Sousa; 
Vanessa Sikes; e a coordenadora pedagógica do CRB, Wilma Lima.

IGE do Texas

No Colégio Rio Branco, Unidade Higienópolis, o grupo 

do Texas – composto por pesquisadores na área de edu-

cação, a team leader Betsy Hoffman, M’Randa Sandlin, 

Erin Pounders, David de Sousa e Vanessa Sikes – foi recep-

cionado pela assessora de Relações Internacionais, Erika 

Angeli. Em visita às salas de aula da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, o grupo, acompanhado 

pelo presidente do Rotary Club Cotia Granja Vianna Em-

presarial - Distrito 4610, Marco de Fiori, conversou com 

alunos e educadores e assistiu a uma apresentação sobre 

o Projeto Político Pedagógico da instituição.
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A aluna Jéssica Pinheiro, 

ex-aluna do Colégio Rio 

Branco e aluna do curso 

de Relações Internacionais 

das Faculdades Integradas 

Rio Branco, que participa, 

em Taiwan, do programa 

de Intercâmbio do Rotary 

International, foi porta-

dora de uma homenagem 

ao governador Lai Cheng-Shu, do 

Distrito 3490. Na oportunidade, a 

aluna falou de sua experiência de 

estudante no Brasil, e colocou à 

disposição do governador extenso 

material sobre as Faculdades Inte-

gradas Rio Branco, enviado pelo 

presidente da Fundação de Rotaria-

nos de São Paulo, Eduardo de Bar-

ros Pimentel.

TIE Showcase em Harvard
A Fundação de Rotarianos de São Paulo representada pelo su-

perintendente Marco Rossi, participou do Tie Showcase, realiza-

do na Harvard Graduate School of Education.

No evento, protagonizado por alunos dos programas de Educa-

ção e Política Internacional e de Tecnologia, Inovação e Educa-

ção, da Harvard Graduate School of Education, Marco Rossi com-

partilhou a mesa de debates – moderada por Joe Blatt, Diretor 

de Tecnologia do programa de Inovação e Educação da Harvard 

Graduate School of Education – com Eric Rosenbaum, do MIT 

Media Lab, Richard Rowe, Chairman e CEO da Open Learning Ex-

change e Martha Stone Wiske, co-fundadora e diretora acadêmi-

ca da Wide World. Em suas intervenções, Marco Rossi destacou 

a tecnologia, inovação e educação como pilares fundamentais à 

competitividade dos países.

BETT Show 2010 em Londres
O coordenador do curso de Sistemas de Informa-

ção, Alexandre Hashimoto, e o coordenador de infra-

estrutura e web do Departamento de Tecnologia da 

Informação da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

Wagner Tadeu Mendes, compareceram ao BETT Show 

2010, o maior evento mundial de Tecnologia Aplicada 

à Educação. Na oportunidade, visitaram o centro de 

capacitação de professores, Eastern Leadership Centre 

(ELC) e a Parkside Federation, um grupo de escolas 

públicas de Cambridge.

Future of Learning
A diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, 

participou do Programa “Future of Learning”, na Harvard 

Graduate School of Education.

Pesquisadores de destaque, em diferentes áreas, trataram 

de temas ligados à revolução digital, globalização, relações 

entre cérebro, mente e educação, sob a condução de Ho-

ward Gardner, um dos grandes nomes da psicologia aplica-

da à educação, autor da teoria das inteligências múltiplas.

O programa visa a preparar educadores na sua função 

de formar um jovem ético e crítico, apto a viver em uma 

sociedade onde as mudanças acontecem de forma cada 

vez mais veloz.

Aluna das Faculdades em Taiwan

Howard Gardner e Esther Carvalho

Marco Rossi em palestra sobre as melhores práticas na 
área de educação

Jéssika Pinheiro com Lai Cheng-Shu
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 PLANEJAMENTO

Planejamento 2010
O encontro anual de planejamento reafi rmou a missão das 

Faculdades Integradas Rio Branco de oferecer um ensino 

superior de alta qualidade. Na abertura do encontro, o 

presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo 

de Barros Pimentel, exaltou a participação do corpo docente 

e discente na construção da imagem de excelência das 

Faculdades, assim como as contínuas ações de benchmarking 

internacional empreendidas pelos professores.

O diretor-geral, Custódio Pereira, destacou as melhorias 

realizadas na infraestrutura do campus, sendo seguido 

pelo diretor acadêmico, Edman Altheman, que enfatizou 

a importância da inovação nos processos educacionais, 

por meio de ambientes virtuais colaborativos e do uso 

aperfeiçoado de recursos da tecnologia da informação.

Grandes temas permearam as discussões, como: a 

aplicação da tecnologia da informação e da comunicação 

como instrumento de estudo do aluno em sala de aula e fora 

dela; o uso da internet e o estímulo à pesquisa. Um vídeo, 

com as principais ações realizadas pelas Faculdades, no ano 

de 2009, reviveu importantes momentos da instituição. 

Encontro de docentes 
Gestores e educadores reuniram-se para planejar as ações 

do segundo semestre. 

Sob a forma de Relatório Digital, um vídeo produzido 

pelos alunos dos cursos de Comunicação Social das 

Faculdades trouxe aos presentes as principais atividades 

desenvolvidas no semestre anterior. O relato do diretor-

geral, Custódio Pereira, destacou as parcerias fi rmadas 

com a Universidade de Pittsburgh 

e a Universidade de Alberta, os 

excelentes resultados dos alunos no 

Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) e no Exame 

da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), o crescente número de vagas 

de estágio para alunos da graduação 

e a melhoria da infraestrutura. 

Com o objetivo de potencializar 

a integração de todas as entidades 

mantidas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

gestores do Colégio Rio Branco, Centro Profi ssionalizante 

Rio Branco (Cepro) e Escola para Crianças Surdas Rio 

Branco apresentaram uma síntese do trabalho realizado 

no primeiro semestre e as futuras ações previstas nos 

respectivos planejamentos estratégicos.

Palestras, workshops e ofi cinas, referentes a temas de 

interesse na área da tecnologia da informação, contribuíram 

para a elaboração dos planos de ação.

 CONQUISTAS

Destaque no Guia do 
Estudante - Editora Abril 

Pelo 4º ano consecutivo, os cursos de Jornalismo, Editoração, 

Rádio e TV, Relações Internacionais e Relações Públicas receberam 

três “estrelas” no Guia do Estudante, da Editora Abril, tradicional 

publicação que mapeia e classifi ca as instituições educacionais do 

Brasil. O curso de Pedagogia obteve quatro “estrelas”.

Workshop voltado para área da tecnologia educacional

Docentes reuniram-se para planejar ações do semestre

2010
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Noite de autógrafos
Uma noite de autógrafos festejou a produção 

literária dos professores José Tadeu Rodrigues 

Penteado, Gilberto Sarfati, Anderson Souza Daura, 

Angela Tsatlogiannis, Denis Mandarino, Anderson 

Souza Daura, Martha Mercado, Marciel Consani, 

Josmar Andrade, Paulo Roberto Camargo, Márcia 

Mello Costa De Liberal, Maria Alice Carnevalli, Maria 

Elisabete Antonioli, Rosana Morais Weg, Virgínia 

Maria Antunes de Jesus e do gerente de Relações 

Internacionais Roberto Bedrikow.

O professor do curso de Sistemas 

da Informação, Ítalo Santiago Veja, 

obteve o 2º lugar na categoria 

“Ciências Exatas, Tecnologia e 

Informática”, do 52° Prêmio Jabuti, 

com a obra “Linguagens Formais: 

teoria, modelagem e implementação”, 

cuja autoria divide com Marcus Vinícius 

Midena Ramos e João José Neto. 

O Prêmio Jabuti é considerado 

o maior prêmio literário do País 

e, desde 1959, valoriza autores e 

suas produções de qualidade no 

mercado editorial. 

 PRODUÇÃO DOCENTE

 SEMANAS DE CURSOS
11ª Semana de Educação

A 11ª Semana de Educação contemplou a discussão de vários 

temas ligados à atividade docente, com o objetivo de pensar 

a melhoria da qualidade do ensino. Professores doutores 

eméritos - Nilson José Machado, Regina Lúcia G. L. de Brito 

e Joaquim Pedro Campos - propuseram refl exões sobre o 

desenvolvimento de competências, a importância da gestão 

para a construção do conhecimento e da 

aprendizagem, a interferência das relações 

sociais e econômicas no desenvolvimento 

da educação. A coordenadora do curso 

de Pedagogia Maria Alice de Castro Rocha 

apresentou uma visão da Educação na 

Itália e na Espanha, sendo seguida pela 

professora Wilma Maria Sampaio Lima que 

destacou o signifi cado do ato de escrever 

cartas. Ofi cinas propondo vivências sobre 

o lúdico na aprendizagem, o uso do vídeo 

na sala de aula e sobre como administrar 

confl itos na escola fecharam a Semana.

Professor de Sistemas da Informação conquistou o Prêmio Jabuti

Ana Lindenberg com autores dos livros

Maria Isabel Pacheco Castro, Maria Alice Castro Rocha, Edman Altheman com o palestrante Nilson 
José Machado

Prêmio Jabuti
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Relações Internacionais
A 3ª edição da Semana de Discussão, organizada pelos 

alunos do curso de Relações Internacionais, ofereceu a 

oportunidade de analisar e debater temas de relevância para 

a profi ssão de internacionalista. 

Desempenhando o papel de membros de um suposto 

Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional, em 

atuação no plenário da Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU), os alunos discutiram a criação de 

uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio. Com 

base em uma forte preparação para o evento, que envolveu 

pesquisa sobre os países e personagens políticos, os alunos 

defenderam suas ideias e exercitaram-se nas habilidades 

próprias da diplomacia representadas pela oratória, retórica, 

persuasão e tolerância.

Direito
A 8ª Semana Jurídica contou com a presença de várias 

personalidades do mundo do Direito. Na abertura do 

evento, o Presidente da Subseção da OAB/Lapa, dr. 

Pedro Luiz Napolitano, falou sobre as responsabilidades 

e competências inerentes à atividade do advogado. 

Refl exões sobre questões ligadas à formação profi ssional, 

ao aperfeiçoamento das 

estruturas judiciais, além de 

temas de interesse mais atual 

– como a legislação eleitoral, 

o estatuto do torcedor e o 

da criança e do adolescente 

– estiveram em pauta.

Um júri simulado, realizado 

pelos alunos do 8º semestre, 

sob a coordenação da 

professora Janaina Thais 

Daniel Varalli, contando com 

a participação especial dos 

advogados Luiz Antonio 

Fleury Filho e Ieda Ribeiro de 

Souza, conduziu, com extremo 

profi ssionalismo, o julgamento 

de um crime doloso. 

Alunos analisam as proposições dos delegados dos países

Eduardo de Barros Pimentel com juristas e professores de Direito
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Comunicação Social
A 10ª Semana de Comunicação reuniu professores e profi ssionais das áreas de jornalismo, publiciddade, 

relações públicas, rádio e TV e editoração, que compartilharam experiências e lançaram luz na discussão 

de vários temas trazidos pelas Faculdades Integradas Rio Branco. Palestras, focalizando o histórico e a 

atualidade da imprensa no Brasil, a comunicação digital, a produção de fi lmes independentes e o papel 

das redes sociais, traçaram um panorama das diversas mídias contemporâneas e seu signifi cado na 

futura vida profi ssional dos alunos.

Na 2ª edição do Festcom, festival que estimula a produção de vídeos de até 70 segundos, doze vídeos 

fi nalistas foram submetidos a júris de professores, especialistas e alunos, concorrendo, ainda a um 

prêmio especial. A produção “Caminhos Cruzados”, das alunas Thassia Travaglioni e Beatriz Pascon, 

do 7º semestre de Rádio e TV, ganhou três dos quatro prêmios. A condecoração do júri especializado 

foi para o vídeo “Síria 2009”, da aluna Dania Inayeh, do 3º semestre de Rádio e TV.

Para encerrar a semana, os alunos de Comunicação organizaram um animado show de talentos.

Administração, Ciências Econômicas 
e Comércio Exterior

Com a temática “Brasil, presente e futuro: perspectiva empresarial 

e desafi o educacional”, a 8ª Semana de Administração, Ciências 

Econômicas e Comércio Exterior destacou vários temas de interesse, como 

a importância das ações empreendedoras e ambientalmente responsáveis 

e o pioneirismo como forma de promover a competitividade sustentável 

nos negócios, entre outros.

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Benjamin 

Steinbruch, empresário do setor de siderurgia, enfatizou o valor da educação 

e da disposição para empreender, aconselhando os jovens a se propor 

desafi os e realizar, até mesmo, o que possa parecer impossível. Ao fi nal de 

sua fala, Benjamin Steinbruch foi homenageado pelo presidente da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, que lhe entregou 

seu histórico escolar da época em que foi aluno do Colégio Rio Branco.

 SEMINÁRIO INTERNACIONAL

3rd São Paulo International 
Branding Seminar’10

O 3rd São Paulo International Branding Seminar’ 10, 

coordenado por Antônio Roberto de Oliveira, responsável 

pelo MBA Branding, Gestão de Marcas das Faculdades, 

teve como tema Branding Sustainability: People Planet 

Profi tt. Especialistas na área de Branding, do Brasil e do 

Exterior, propuseram refl exões sobre a problemática da 

sustentabilidade das marcas, levando em conta, pessoas, o 

planeta e o lucro. 

As apresentações debateram questões essenciais, como 

a importância do alinhamento da marca ao perfi l das 

organizações, a necessidade de se ter claro o valor adicional 

de produtos e serviços para a construção de uma marca forte, 

assim como o papel das mídias sociais que podem contribuir 

para a agregação de valor à marca, a partir de experiências de 

consumo vividas e relatadas pelos diversos públicos.

Marina Person

Eduardo de Barros Pimentel, Benjamin Steinbruch 
e Nahid Chicani

Alan Dubner, Antônio de Oliveira, Sâmara Irumé e Ray Holland
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 PALESTRAS

A Cultura Chinesa
Os professores especialistas em 

política e cultura chinesa, César 

Augusto Lambert de Azevedo e 

José Medeiros da Silva, realizaram 

um debate com os alunos do curso 

de Relações Internacionais sobre 

o Sistema Político e Cultural da 

República Popular da China (RPC).

Contemplando aspectos relativos à 

herança imperial, à ideologia do país; 

e esclarecendo a estrutura formadora 

do Partido Comunista Chinês (PCC), 

os especialistas abordaram o caminho 

percorrido pela China na busca de 

uma sociedade harmoniosa.

Modelismo
José Luis Affonso, editor da revista Hobbynews, 

especializada em modelismo, falou aos alunos do curso 

de Comunicação Social sobre os desafi os de se produzir 

um veículo segmentado, direcionado a um público muito 

específi co. 

Traçando um histórico da atividade de modelismo 

no Brasil, incipiente em relação aos Estados Unidos 

e Europa, José Luis Affonso destacou a dificuldade de 

se selecionarem pautas de interesse para os leitores, 

contando, para isso, com a colaboração de especialistas 

no assunto, além da equipe fixa de articulistas. 

Uma exposição na Biblioteca reuniu várias réplicas em 

escala reduzida.

Psicologia Positiva: Um Poderoso Diferencial Competitivo
A palestra “Psicologia Positiva: um Poderoso 

Diferencial Competitivo” foi ministrada pelo jornalista 

e mestre em Psicoterapia, Claudemir de Oliveira, 

centrando-se na aplicação dos princípios da nova 

ciência ao dia a dia da vida profi ssional. 

Dirigindo-se a alunos dos cursos de Comunicação 

Social, Design e do MBA Branding das Faculdades 

Integradas Rio Branco, o palestrante falou sobre 

questões ligadas à criação da marca própria (personal 

branding); é por meio dela que se realçam os 

diferenciais pessoais e profi ssionais, com o objetivo de 

se estabelecer uma imagem pessoal positiva, condição 

essencial de empregabilidade.Claudemir de Oliveira 

José Luis Affonso
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A arte e a ciência do cerimonial público
As normas que regem o Cerimonial Público e sua importância 

para a harmonização das relações humanas, nos diversos campos 

em que se aplica, foi o tema de palestra conduzida pelo Chefe de 

Cerimonial do Gabinete do Prefeito de São Paulo, Carlos Takahashi.

Tendo como público-alvo os alunos dos cursos de Relações 

Internacionais e Comunicação, o palestrante falou sobre o 

conjunto de ações que contemplam o cerimonial, da montagem 

das mesas, às formas de tratamento e às precedências na citação 

das autoridades presentes a um evento. De acordo com Takahashi 

“o cerimonial comunica uma mensagem invisível, por meio de 

um evento organizado”, devendo ter, sempre, como parâmetro 

3Bs: bom sendo, boa organização e boa vontade, adequando-se 

ao tempo, aos lugares e às pessoas envolvidas. 

A palestra “Jornalismo investigativo: como nasce um livro-

reportagem” foi proferida pelo jornalista e escritor Klester 

Cavalcanti. O palestrante conversou com os alunos do curso 

de Jornalismo sobre o processo de apuração e checagem da 

notícia e sobre as especifi cidades da relação com a fonte de 

informação, sob o ponto de vista da ética profi ssional. 

Enfatizando a importância de se apurarem os fatos, 

Klester Cavalcanti ressaltou o papel do jornalista, de 

garantir, ao leitor, o caráter de verdade daquilo que está 

escrito. Sobre as contingências da profissão, relembrou 

fatos marcantes em que teve que correr riscos para 

obter informações. 

O professor Amauri Mascaro Nascimento, autor de 

livros na área do Direito do Trabalho, ministrou a palestra 

“Direito do Trabalho Contemporâneo” para alunos do 

curso de Direito. 

Além de falar sobre sua experiência como professor 

em diversas faculdades, abordou temas ligados a 

peculiaridades dos códigos trabalhistas de outras 

culturas, à questão da emoção e da técnica durante 

uma audiência, e às perspectivas diante do novo 

Código do Trabalho. 

Jornalismo investigativo

Direito do Trabalho Contemporâneo

Carlos Takahashi 

Professor Amauri Mascaro Nascimento com professores
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Formação acadêmica no exterior
A diretora do MBA Executivo da Universidade de 

Pittsburgh, no Brasil, Karla Alcides, falou aos alunos dos 

cursos de Administração e Pós-Graduação em gestão de 

negócios e marketing, sobre a importância da formação 

acadêmica no exterior.

A palestrante ressaltou o valor da formação internacional 

como um elemento facilitador da inserção profi ssional 

diante de um mundo globalizado, promovendo a 

assimilação de diferentes culturas e contribuindo para o 

aumento da empregabilidade.

Administrando a pequena e a média empresa
A palestra “Administrando a Pequena e a Média Empresa”, 

realizada em parceria com a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp), integra o Programa Interação 

Universidade-Empresa, criado pela entidade com o objetivo 

de aproximar universidades, associações, institutos de 

pesquisa e pequenas e médias empresas.

Conduzida pelo coordenador dos cursos de pós-graduação 

em gestão de negócios, Paulo Roberto Lucas de Oliveira, 

a palestra, que contou com a presença de empresários e 

executivos, centrou-se na discussão de questões relacionadas 

à administração fi nanceira, planejamento estratégico, 

cumprimento de metas e inteligência competitiva.

Ciência e Tecnologia
O deputado federal Julio Semeghini falou a 

alunos dos cursos de Direito, Administração, 

Sistemas de Informação e Comunicação Social 

sobre ciência e tecnologia relacionadas ao 

desenvolvimento industrial. O palestrante tratou 

dos diversos projetos em tramitação na Câmara 

dos Deputados, relativos às atividades digitais, 

como certifi cação nas transações eletrônicas, 

combate aos crimes cibernéticos, políticas públicas 

para a TV Digital, entre outros. 

Segundo Semeghini, “a nova dinâmica 

competitiva da convergência nos serviços de 

Tecnologia da Informação, desafia o atual modelo 

brasileiro. A percepção de valor do usuário e 

as receitas das empresas tendem a migrar na 

direção do conteúdo”.

Intercâmbio e visto 
estudantil

Representantes do Consulado dos Estados Unidos 

em São Paulo falaram aos estudantes sobre o passo 

a passo da retirada de visto estudantil para os 

Estados Unidos.

Os palestrantes John McDaniel, vice-cônsul, e 

Mariana Marques forneceram informações sobre 

documentos necessários para a obtenção do visto, 

detalhes do processo de entrevista no Consulado e, 

também, sobre as diversas formas de intercâmbio 

sugeridas pelas universidades americanas, que 

foram objeto da Feira Education USA, realizada 

em setembro.

Julio Semeghini

John McDaniel
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Gestão de Marketing e Comunicação 
Falando sobre Marketing e Comunicação a alunos 

dos cursos tecnológicos em Comércio Exterior, 

Gestão Comercial e Marketing, o professor doutor da 

Universidade de São Paulo, Mitsuru Higuchi Yanaze, 

identifi cou a atividade do marketing como um conjunto 

de ações vinculadas a uma real estratégia mercadológica, 

diferentemente de ações isoladas que diminuem ou 

simplifi cam a abrangência e a importância da atividade.

Em relação a uma correta gestão do marketing, o 

palestrante falou dos avanços na teoria e na prática da 

disciplina, ressaltando a importância da determinação 

precisa do retorno sobre investimentos, como, por 

exemplo, os realizados em Comunicação. Referindo-

se à Comunicação como ferramenta essencial do 

planejamento de marketing, destacou a necessidade 

de se ter um bom produto, um preço adequado e 

uma distribuição efi ciente para ter o que compartilhar 

com o mercado. 

Moral e ética
O professor Mario Sergio Cortella falou aos 

alunos do Curso de Pedagogia sobre o papel de 

cada indivíduo como agente de transformação 

social. O fi lósofo abordou aspectos relativos à 

questão do confl ito moral e ético, ressaltando 

que, por diversas vezes, o processo de educar é 

mediado pelo confl ito, “pois é a partir de uma 

provocação de caráter subjetivo que o ser humano 

se descobre e avalia seu posicionamento sobre 

situações e fatos de seu dia a dia”. 

Cortella invocou o senso de autocrítica e pró-

atividade na busca de sonhos e ideais pessoais e 

profissionais. Parafraseando o filósofo iluminista 

francês Voltarie, ressaltou que a inteligência 

e a capacidade intelectual de um indíviduo se 

avaliam pelo número de incertezas que ele pode 

suportar ao longo de sua vida.

O Sistema Político da República Popular da China
Em sua aula inaugural, o curso de Relações Internacionais 

promoveu um debate sobre o Sistema Político da República 

Popular da China.

Conduzido pelos professores especialistas em cultura 

chinesa César Augusto Lambert de Azevedo e José 

Medeiros da Silva, a discussão trouxe à luz temas ligados à 

história imperial do país, sua ideologia política e a proposta 

de “Sociedade Harmoniosa”, que prega a consolidação 

de uma sociedade democrática, baseada na confi ança, 

na amizade e na convivência harmoniosa entre o ser 

humano e a natureza. Na oportunidade, o coordenador 

do curso Alexandre Uehara reafi rmou a importância de se 

aprofundar o conhecimento sobre os diferentes aspectos 

que envolvem a China, tendo em vista o papel relevante de 

sua economia e a presença constante do país nas pautas 

de política externa.

Mario Sergio Cortella

Mitsuru Higuchi Yanaze
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Em homenagem ao Dia do Economista, as 

Faculdades Integradas Rio Branco receberam o 

advogado, economista e professor doutor Keyler 

Carvalho Rocha, que proferiu palestra sobre o 

mercado de capitais após a crise de 2008. 

O palestrante abordou as razões essenciais da 

crise e seus antecedentes, o clima de instabilidade 

que se instalou em todos os países, com destaque 

para a comparação dos seus efeitos no Brasil 

e nos Estados Unidos; enfatizou, ainda, aos 

estudantes do curso de Economia, a importância 

de se aprimorarem os conhecimentos em 

áreas complementares à atividade econômico-

fi nanceira, agregando qualidade à análise e à 

tomada de decisões.

Global Business Opportunities
O projeto Global Business Opportunities, uma iniciativa 

do Al Ahli Holding Group, de Dubai, em parceria, no 

Brasil, com o Grupo Quantum, reuniu 10 estudantes 

brasileiros, sendo quatro deles alunos do curso de 

Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio 

Branco: Bianca Gentil Fragoso, Leandro Cesar Torricelli, 

Natalia Wakim e Nathia Miranda Rodrigues.

O projeto, em sua primeira edição no Brasil, consiste 

em levar jovens aos Emirados Árabes para 

comporem equipes de trabalho com jovens 

empreendedores de vários países, com o 

objetivo de criar negócios. 

Durante um período de três semanas, 

os participantes – jovens de Dubai, Brasil 

e Zâmbia, assistiram a aulas, palestras, 

workshops, preparando-se para a elaboração 

de um plano de negócios. A aluna Bianca 

Gentil Fragoso foi a vencedora do prêmio de 

vinte mil dólares, por seu plano de negócios 

para o projeto “Olé Football Center” – 

voltado para a exploração comercial do 

futebol, com base na experiência brasileira –, 

que será apresentado em Dubai, no mês de 

abril de 2011.

 NOSSOS ALUNOS, NOSSOS TALENTOS

Site Texto Vivo
As alunas Eteni Barbosa e Anna Carolina Neto, formadas em 2009, 

tiveram seus textos selecionados pelo site Texto Vivo, revista eletrônica 

de narrativas da vida real, uma publicação da ong Academia Brasileira de 

Jornalismo Literário (ABJL).

Os textos “O casamento de Catarina” e “Débora no farol”, que abriram 

a edição do mês de junho, foram produzidos para a disciplina Edição 3, sob 

orientação da professora Renata Carraro.

Keyler Carvalho

Alunos de Relações Internacionais que conquistaram o Global Business Opportunities

Mercado de Capitais após a crise de 2008
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Homenagem da Revista Brasil Rotário
A revista Brasil Rotário homenageou um grupo de 

alunos do curso de Editoração das Faculdades Integradas 

Rio Branco, em cerimônia realizada na sede da revista, no 

dia 24 de novembro, por ocasião das comemorações dos 

seus 86 anos. 

O grupo participou do 

projeto vencedor que 

visava à reformulação 

gráfica da publicação. 

O vice-presidente de 

Operações da Cooperativa 

Editora Brasil Rotário, 

Edson Avellar, entregou 

diplomas ao professor 

Fabrício Marangon e aos 

alunos Guilherme Paula 

Fernandes, Luis Cianfanelli, 

Luiz Fernando Campos e 

Mariane Brandão Barbosa 

de Oliveira.

Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais
Os alunos do curso de Relações Internacionais das 

Faculdades Integradas Rio Branco participaram do Encontro 

Nacional de Estudantes de Relações Internacionais (Eneri), 

em Gramado (RS). 

Tendo como tema central “Segurança Internacional 

e o Mundo Hoje”, o encontro contou, em sua aber-

tura, com a presença do Ministro da Defesa Nelson 

Jobim, que proferiu palestra intitulada “O Brasil e a 

Segurança Internacional”. 

Representando as Faculdades Integradas Rio Branco, 

a professora Denilde Oliveira Holzhacker falou sobre 

“Política Externa e as Eleições 2010”, atuando, também, 

como mediadora do debate “Desafi os Comerciais 

Internacionais”. De acordo com a educadora, “O Eneri 

traz aos alunos um espaço diferenciado de aprendizado 

e cria a oportunidade de contato com renomados 

profi ssionais e teóricos da área, por meio da participação 

em mini cursos, workshops e palestras”. 

Primeiro lugar no Intercom
As Faculdades Integradas Rio Branco conquistaram 

o primeiro lugar no Intercom 2010 – XXXIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Caxias 

do Sul, em setembro, que premiou os melhores trabalhos 

experimentais, exclusivamente produzidos por alunos de 

graduação de Comunicação Social.

O trabalho vencedor foi “Qual é o som da Paulista?”, 

um programa laboratorial de radiojornalismo, produzido 

pelos alunos Gabriel Ribeiro, Gabriela Conde, Letícia 

Liñeira, Vinicius Pietoso, Aletéia. Beller, Barbara Rezendes 

e Erica Seccato, da 7ª etapa de Jornalismo das Faculdades. 

O programa, baseado na teoria de Murray Schafer, músico 

e radiomaker canadense, busca desvendar a paisagem 

sonora da Av. Paulista, símbolo da cidade de São Paulo, 

numa abordagem jornalístico-cultural, retratando sua 

população habitual, fatos históricos, políticos e sociais 

que tiveram, como palco, o local. 

Vencedor, na sua categoria, da fase regional do Intercom 

– XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sudeste, realizado em Vitória, o trabalho se soma a outros, 

do curso de Comunicação Social, igualmente premiados 

em primeiro lugar nessa etapa do Intercom.

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros e Carlos Henrique Fróes com os alunos homenageados

Gabriel Ribeiro, Letícia Liñeira, Gabriela Conde e a Profª Patrícia Rangel
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Aprovação em concurso 
para docência

As alunas Arlete dos Santos Rocha, da 6ª etapa, e 

Fabiana dos Santos Barbosa, da 5ª etapa do curso de 

Pedagogia foram aprovadas em concorrido concurso 

público para professor da Educação Infantil e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

A conquista foi fruto do empenho das alunas em se 

preparar, adequadamente, para as provas, tendo por base 

os conteúdos aprendidos e toda a bibliografi a do concurso, 

contemplada no curso.

Documentário aprovado 
pelo Ministério da Cultura

Sob a orientação da professora Patrícia Rangel, o 

documentário de rádio “Tribos Urbanas” – produzido pelas 

alunas de Jornalismo das Faculdades Rio Branco, Maria 

Claudia Guaratto e Priscila Tuna Quintal –, foi um dos 52 

premiados no “Concurso de Apoio à Produção de Obras 

Radiofônicas Inéditas, nos Gêneros Radiodocumentário ou 

Radioconto, sobre o tema Diversidade Cultural”.

Iniciativa do Ministério da Cultura, por meio da 

Secretaria do Audiovisual, a primeira ação do programa 

Rádio Brasil, denominada “Edital Nossa Onda” 

conta, ainda, com a parceria da Sociedade Amigos 

da Cinemateca (SAC) e da Associação Brasileira de 

Radiodifusão Comunitária (Abraço).

Concorrendo com participantes de 23 estados, o grupo 

recebeu um prêmio no valor de R$ 10.000,00, a ser 

empregado na produção do documentário, que utilizará 

as instalações do estúdio de rádio das Faculdades, e 

será veiculado em emissoras públicas, comunitárias e 

educativas do Brasil.

Priscila Tuna Quintal, Professora Patrícia Rangel e Maria Claudia Guaratto

Viagem de estudos 
à China

Uma parceria entre as Faculdades 

Integradas Rio Branco e o Instituto 

Confúcio levou alunos do curso de Relações 

Internacionais à China, no período de 17 de 

junho a 17 de julho. 

Os intercambistas Taiguara Diniz de Almeida, 

Carolina C. Gonçalves, Natasha R. V. Camacho, 

Tiago P. Rizzi, Erica V. Eberle e Rafalea M. 

Buonomo hospedaram-se nos alojamentos da 

Hubei University, onde tiveram aulas ligadas à 

língua, cultura, história, geografi a, esportes, 

arte e gastronomia chinesa, como parte do 

curso de verão para estrangeiros.

Professores e alunos enfatizaram a 

importância e o signifi cado da viagem 

para os futuros profi ssionais de Relações 

Internacionais, que vivenciaram questões 

fundamentais ligadas à cultura e ao 

comportamento do povo chinês, 

determinantes para o sucesso num processo 

de negociação, envolvendo o país.Estudantes visitam monumentos históricos do país
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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, da Fundação 

Padre Anchieta, para veiculação na emissora que 

pretende, assim, estimular e difundir a produção 

universitária em todo o Brasil. 

Os programas selecionados na área de Jornalismo 

foram: “A evolução da arbritragem brasileira”, 

“Pelotão Escoteiro” e “Sexo frágil – A bola da vez”; 

na área de Tádio e TV, saíram vitoriosos os trabalhos: 

“Lendas.com” e “Vejo Miro”. 

RÁDIO
CULTURA

BRASIL

Trabalhos de Rádio e TV ganham espaço na TV Cultura
Dois trabalhos de conclusão do curso de Rádio e 

TV foram selecionados para participar do Projeto 

Campus, da TV Cultura, que objetiva criar, na grade 

de programação, um espaço para divulgar a produção 

acadêmica, transformando-se em um canal aberto entre 

a sociedade e a universidade.

Mais uma vez, trabalhos dos alunos das FRB conquistaram 

reconhecimento fora das Faculdades. Dessa vez, dois 

TCCs de Rádio e TV foram selecionados para participar do 

Projeto Campus, da TV Cultura. O objetivo é criar, na grade 

de programação um espaço para divulgar a produção 

acadêmica, transformando-se em um canal aberto entre a 

sociedade e a universidade.

O documentário “33 e 1/3, a música do objeto”, 

que fala sobre a volta do disco vinil, com depoimentos 

de artistas do rock, realizado pelas alunas Thassia 

Travaglioni e Beatriz Pascon, com orientação do professor 

Marcio Rinaldi, foi exibido no dia 4 de setembro. Já 

o documentário “Véritas”, das alunas Bruna Fazion 

Rodrigues, Fernanda F. dos Santos, Nara Roberta 

Santos de Jesus e Vanessa de Lima Garcia, produzido 

sob a orientação da profª Eliana da Silva, que trata da 

abordagem fi losófi ca e psicológica do relativismo da 

verdade, foi ao ar no dia 25 de setembro.

Simpósios 
de iniciação 
científi ca

O curso de Relações Interna-

cionais marcou presença no 10º 

Congresso Nacional de Iniciação 

Científi ca (Conic), promovido 

pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e no 18º Simpósio In-

ternacional de Iniciação Científi ca 

(Siicusp), uma iniciativa da Pró-Rei-

toria de Pesquisa da Universidade 

de São Paulo (USP) . Os trabalhos 

apresentados discutiram temas 

relacionados à política externa, 

infl uência das religiões na constru-

ção da identidade nacional, novas 

tecnologias de comunicação a ser-

viço da vida política, entre outros. 

Professoras e alunos do curso de Relações Internacionais
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Prêmio da Associação 
Brasileira de Relações 
Públicas

Participando do 28º Prêmio da Associação Brasileira 

de Relações Públicas (ABRP), as alunas recém-formadas 

Adelle Marie Honain, Alessandra Soares de Carvalho, 

Renata Ambrogi Cunha, Silmara dos Santos Carvalho 

Borba, Tatiane Inaoka Belini e Vanessa Graziele Lovato 

obtiveram o 1º lugar na categoria Projeto Experimental 

Empresarial 1 - Relações Publicas em Ações Institucionais, 

com o trabalho “Holcim Brasil - Construindo uma 

Comunicação Integrada”, sob orientação do professor 

Cyro Couto. 

Na categoria Ação Estratégia - Comunicação Interna, as 

alunas Bruna Domingos, Fernanda Souza Cruz e Nataly 

Gonçalves Souza conquistaram o 3º lugar, com o trabalho 

“Relações Públicas como estratégia para a consolidação 

da identidade organizacional da Adezan”, orientadas 

pelo prof. Marcos Alexandre Bazeia Fochi. 

Parceria entre Faculdades e editora dá origem a jornal
A primeira edição do Jornal Nova Lapa nasceu de 

uma parceria entre a Página Editora e as Faculdades 

Integradas Rio Branco. 

O projeto gráfico foi concebido pelos alunos do 5° 

semestre do curso de Editoração, sob orientação do 

prof. Fabrício Marangon, como forma de avaliação 

semestral, seguindo as tendências do jornalismo 

impresso contemporâneo. Uma equipe de alunos do 

5° semestre do curso de Jornalismo, coordenados e 

orientados pelo jornalista Eduardo Fiora, propôs as 

pautas e escreveu as matérias. 

A parceria segue, estimulada pelo sucesso desse 

modelo de produção, que incentiva a colaboração entre 

profi ssionais e estudantes.

Parceria entre Faculdades e editora dá origem a jornal

Alunos e professores foram premiados pela ABRP
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Top Blog 2010
O blog Fãs d’Esportes (www.fasdesportes.com.br), criado pelos alunos 

Rodrigo Hoschett, Felipe Araujo, Caio Fernandes e Dhiego Vicário, da 

6ª etapa do curso de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco, 

obteve votação expressiva de internautas logo nos primeiros dias do 

Prêmio Top Blog 2010.

Impondo-se pela qualidade dos textos, videorreportagens e pela atualidade 

dos temas, o blog vem trazendo, para os apreciadores de todos os esportes, 

informação jornalística de primeira linha.

 BOLSA MÉRITO 
       ACADÊMICO

 VISITAS

Câmara Municipal de São Paulo
Os alunos de 1º e 5º se-

mestres do curso de Direito 

visitaram a Câmara Munici-

pal de São Paulo, acompa-

nhados pelo coordenador do 

curso de Direito, Paulo Sérgio 

Feuz e o professor Alexan-

dre Cortona. A visita teve 

como objetivo conhecer o 

modo de funcionamento da 

casa, o processo de tramita-

ção dos projetos, o papel das 

Comissões etc.

Após assistir a uma apresenta-

ção no Salão Nobre, em que se 

destacaram a história e a fun-

ção política da Câmara, os alu-

nos participaram de uma sessão 

solene de homenagem, com 

entrega da medalha Tiradentes.

Bolsa Mérito prestigia a atuação de alunos das FRB

Grupo de alunos, acompanhados dos professores Alessandro Cortona e Paulo Sérgio Feuz e do 
vereador Celso Jatene

A Bolsa Mérito, iniciativa da Fundação de Rotarianos 

de São Paulo, inspirada na prática de universidades 

americanas, vem, há dez anos, premiando o esforço e a 

dedicação de alunos de todos os cursos das Faculdades 

Integradas Rio Branco.

A cerimônia de premiação contou com a presença do 

presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 

Eduardo de Barros Pimentel, do diretor-geral das Faculdades 

Integradas Rio Branco, Custódio Pereira, e do diretor 

acadêmico, Edman Altheman, premiando 43 estudantes 

com bolsas integrais durante um semestre letivo.
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Homenagem aos 10 anos 
das Faculdades Integradas 
Rio Branco

A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi 

homenageada pelos 10 anos das Faculdades Integradas 

Rio Branco, na sessão solene comemorativa dos 105 

anos do Rotary, realizada na Câmara Municipal de São 

Paulo. Os 10 anos foram lembrados pelo Presidente 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo 

de Barros Pimentel, como a consolidação do ideal de 

oferecer um ensino de qualidade à sociedade paulista, 

da educação infantil ao ensino superior. O diretor-geral 

das Faculdades, Custódio Pereira, ressaltou algumas 

das conquistas da instituição e exaltou o valor do corpo 

docente e discente, que elevam o nome da escola e 

garantem sua perpetuidade no cenário educacional.

A participação do Coral Infantil do Colégio Rio Branco, a 

presença dos alunos do curso de Relações Internacionais e a 

exibição de um vídeo comemorativo à data deram um brilho 

especial à solenidade. Uma exposição fotográfi ca, no Hall 

Monumental do Palácio Anchieta, da Câmara Municipal de 

São Paulo, retratou as principais atividades das Faculdades 

Integradas Rio Branco, ao longo dos seus 10 anos.

 EVENTOS

II Encontro Distrital – 
Rotary Club de 
São Paulo 
As Faculdades Integradas Rio Branco sediaram 

o II Encontro Distrital “Caminho das águas” & 

I Seminário – Rotary Club de São Paulo “Meio 

Ambiente, Sustentabilidade e Cidadania”, 

promovido pelo Distrito 4610, que contou com a 

presença de autoridades do governo, rotarianos 

ilustres e professores de universidades. 

Temas evocando a preservação do meio 

ambiente abordaram a importância da gestão 

internacional das águas doces compartilhadas 

e a questão da sustentabilidade ambiental no 

âmbito da Constituição Federal, do Segundo e 

Terceiro Setores.

Editora-chefe da revista Atrevida
Os alunos do 5º semestre do curso de Jornalismo 

receberam a visita de Ana Carolina Giarrante, editora-

chefe da revista teen Atrevida, como atividade da disciplina 

de Edição I, conduzida pela prof. Clara Correa.

A jornalista contou, aos alunos, a história e a rotina da 

revista, destacando o foco da publicação em questões 

comportamentais que interessem ao exigente público 

adolescente, ávido por novidades. 

Ana Carolina Giarrante destacou a importância de o 

profi ssional da área ler todo tipo de publicação, aperfeiçoar-

se na arte de escrever para diferentes públicos e adaptar-se 

à linguagem das diversas mídias.

Homenagem aos 10 anos das FRB

Palestrantes, autoridades e representantes das FRB presentes no encontro
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Gincana Universitária
Os estudantes das Faculdades Integradas Rio Branco par-

ticiparam da 1ª Gincana Universitária de São Paulo, pro-

movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Integrados 

a alunos de outras instituições da cidade, veteranos e ca-

louros confraternizaram-se por meio da participação em 

gincanas e campeonatos esportivos, divertindo-se e pondo 

em ação seus talentos.

I Fórum Regional 
Brasileiro de Relações 
Internacionais

Com o objetivo de debater o atual mercado de 

trabalho para o internacionalista, as Faculdades 

Integradas Rio Branco promoveram o I Fórum 

Regional Brasileiro de Relações Internacionais.

Organizado pelo Conselho Institucional de 

Estudantes de Relações Internacionais Rio Branco 

(Cieri), em parceria com a Federação Nacional dos 

Estudantes de Relações Internacionais (Feneri), 

o fórum reuniu estudantes de faculdades e 

universidades de todo o Estado de São Paulo 

que discutiram vários temas relacionados à formação 

profi ssional, estruturação de cursos, importância da 

atividade na relação do Brasil com os demais países.

Várias autoridades ligadas ao mundo da diplomacia 

discorreram sobre as especifi cidades da profi ssão e as 

habilidades essenciais para o seu exercício.

3º Profi ssão e Futuro - Encontro Rio Branco de Profi ssões
Mais de mil estudantes de diversas escolas de São Paulo 

participaram do 3º Profi ssão e Futuro - Encontro Rio Branco 

de Profi ssões. O evento reuniu professores das Faculdades 

Integradas Rio Branco, profi ssionais convidados de diversos 

segmentos, objetivando fornecer ao jovem informações 

sobre especifi cidades dos vários cursos universitários, 

aptidões e habilidades que exigem, ajudando na 

determinação de rumos para a carreira profi ssional.

Conduzida pelo psicoterapeuta e especialista em 

psicologia educacional, Léo Fraiman, a palestra de abertura 

do evento ressaltou a importância do autoconhecimento e 

da disciplina na conquista dos ideais. Ao fi nal do evento, 

uma pesquisa de aptidão profi ssional foi colocada à 

disposição dos interessados. 

Autoridades da diplomacia, gestores e professores

Encontro reuniu estudantes de escolas de São Paulo
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Em uma cerimônia marcada pela emoção e pela alegria 

do dever cumprido, graduandos dos cursos de Rádio 

e TV, Publicidade e Propaganda, Editoração, Relações 

Públicas, Jornalismo, Relações Internacionais, Direito, 

Sistemas de Informação, Administração e Pedagogia 

receberam o título de bacharel pelas Faculdades 

Integradas Rio Branco.

A solenidade de formatura foi presidida pelo diretor-

geral, Custódio Pereira, e contou com a presença do 

diretor acadêmico, Edman Altheman, além de gestores, 

coordenadores e professores, que expressaram, aos 

formandos, efusivos votos de sucesso na vida profi ssional.

Feira Guia do Estudante
Mais uma vez, as Faculdades Integradas 

Rio Branco estiveram presentes na Feira Guia 

do Estudante, que tem por objetivo divulgar 

cursos e carreiras para estudantes do Ensino 

Médio e pré-vestibulandos, prestes a definir 

seu futuro profissional.

Um grande painel, instalado no estande, 

trouxe a visão, em 3D, da infraestrutura das 

Faculdades. Professores e coordenadores dos 

diversos cursos atenderam, individualmente, 

os interessados, esclarecendo dúvidas relativas 

a conteúdos programáticos e a mercado de 

trabalho, além de ministrar palestras sobre 

temas específi cos de suas áreas. Um teste de 

conhecimentos, baseado nas provas do Enade, 

foi oferecido aos visitantes, que podiam, ainda, 

concorrer ao sorteio de um netbook e registrar 

sua presença por meio de uma foto 3D.

 FORMATURA

Um grande público visitou o estande das FRB

Alunos se formaram em cerimônia com clima de vitória
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Boas-vindas aos 
calouros 2010

No início dos dois períodos letivos, janeiro e 

agosto, os calouros 2010 foram recebidos pelo 

diretor-geral, Custódio Pereira, e pelo diretor 

acadêmico, Edman Altheman, com palavras de 

boas-vindas e de incentivo. 

Um vídeo com as principais atividades das 

Faculdades permitiu, aos calouros, vislumbrar as 

diversas possibilidades de atuação na sua nova 

vida universitária, aí incluídos projetos sociais 

relacionados às diferentes áreas de estudo, por 

meio da interação com alunos, educadores e a 

comunidade local.

Alunos, representando a Atlética XX de Abril e o 

Rotaract Rio Branco, apresentaram seus projetos 

e convidaram os novos colegas a integrá-los em 

função de suas áreas de interesse. Um grupo de 

alunos participantes do projeto internacional Students In Free 

Enterprise (SIFE) – de estímulo ao exercício da liderança e do 

empreendedorismo, apresentou seus projetos de arrecadação 

e doação de mantimentos para entidades assistenciais, 

participação nas ações do Dia Diferente e no desenvolvimento 

do Portal do site Ação Lapa, entre outros.

Competições e brincadeiras marcaram a integração 

dos calouros, além de ações específi cas de cunho 

social, como a visita ao Abrigo Roberto Borghi, situada 

na Freguesia do Ó, e a participação na campanha 

Calouro Sangue Bom, coordenada pelos estudantes de 

Comunicação Social, em que os calouros doaram sangue 

para o Hospital São Camilo. 

Ação Lapa
O projeto Ação Lapa é um movimento 

agregador e incentivador de esforços para a 

prática de cidadania e do voluntariado, que 

envolve a comunidade da subprefeitura da 

Lapa - região oeste da cidade de São Paulo, 

coordenado por um comitê gestor formado 

pelas lideranças da região. O projeto prevê a 

realização de ações voltadas à preservação do 

meio ambiente, à educação, além de apoio a 

instituições assistenciais.

Projeto Internacional Students In Free Enterprise
A apresentação, conduzida pela coordenadora de Extensão das 

Faculdades Integradas Rio Branco, Ana Lindenberg, contou com a 

participação de lideranças da região, representando associações, 

entidades de classe, empresariais e imprensa. Um grupo de 

alunos participantes do projeto Internacional Students In Free 

Enterprise (SIFE) apresentou o site do projeto, desenvolvido em 

conjunto com a equipe do Jornal da Gente.

 RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ação Calouro Sangue Bom

ONG Choroblue oferece educação musical a alunos dos Centros de Juventude 
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1ª Feira do 
Terceiro Setor

A 1ª Feira do Terceiro Setor, promovida pelas 

Faculdades Integradas Rio Branco, reuniu diversas 

ONGs, a convite dos alunos do 5º semestre do curso 

de Relações Públicas. Orientados pelo professor Cyro 

Couto, responsável pela realização do evento, os 

alunos desenvolveram formas criativas de mostrar 

ao público o trabalho de entidades dedicadas 

a atividades culturais e esportivas para crianças 

carentes, recolhimento de animais abandonados, 

escotismo, busca de crianças desaparecidas, 

profi ssionalização de pessoas carentes, capacitação 

profi ssional por meio da arte, entre outras.

No encerramento do evento, que se revelou um meio 

signifi cativo de possibilitar a prática da profi ssão de relações 

públicas, os alunos participaram de um debate sobre o tema 

“Voluntariado Jovem”, que teve como convidados Marcos 

Eduardo Souza e Silva, do Rotaract, e André Spina, do 1º 

Grupo de Escoteiros de São Paulo.

Virada Universitária
As Faculdades Integradas Rio Branco estiveram 

presentes ao Virada Universitária, projeto da 

Prefeitura Municipal de São Paulo em parceria 

com Instituições de Ensino Superior, que tem 

o objetivo de estimular jovens universitários a 

prestar serviços de vários tipos à comunidade. 

Os alunos do curso de Pedagogia montaram 

uma ofi cina de biojóia, aberta aos interessados 

em empreender no setor, além de reservar um 

espaço para a contação de histórias voltado para 

o público infantil.

Os alunos do curso de Direito ofereceram 

seus serviços na área jurídica, esclarecendo 

dúvidas referentes a garantias de direitos 

sociais, auxiliados por professores.

Produção Mais Limpa
Alertando sobre o alto custo do controle da 

poluição, Eduardo San Martin, membro do Conselho 

Superior de Meio Ambiente e Departamento de 

Meio Ambiente da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp) apresentou, para um 

auditório composto por alunos e professores, 

soluções de grandes empresas no que se refere à 

produção de bens com economia de energia, água 

e matéria-prima e redução de poluentes. 

Em vídeo, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, convidou 

os estudantes a participar do concurso da entidade, 

voltado à premiação de projetos de universitários que 

contemplem as práticas de produção mais limpa.

Virada Universitária ofereceu serviços à comunidade

P+L contou com a participação das FRB

Feira mostrou trabalhos criativos, que benefi ciam a sociedade
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Um Dia Diferente
O Dia Diferente, em 2010, foi mais uma rica 

oportunidade de agir em prol do próximo. 

Correspondendo, plenamente, ao espírito 

da iniciativa das Faculdades Integradas Rio 

Branco, professores, funcionários, alunos 

e ex-alunos do Colégio Rio Branco, Centro 

Profi ssionalizante Rio Branco (Cepro) e 

Escola para Crianças Surdas Rio Branco 

ofereceram seu trabalho voluntário em 

benefício de várias causas. 

Ações dentro e fora do campus foram 

realizadas a partir de um planejamento que 

envolveu a escolha das instituições a ser 

benefi ciadas, o estudo de suas eventuais 

necessidades, a indicação dos responsáveis 

pelo projeto e a captação de recursos para sua efetivação. 

Diversos tipos de entidades tiveram seu Dia Diferente 

– organizações de proteção aos animais, preservação da 

cultura indígena, abrigos, creches, escolas e hospitais, 

todas benefi ciadas e, ao mesmo tempo, permitindo a seus 

beneméritos a sensação plena da realização de uma boa ação.

 ESPECIAL
Seminário História da Diplomacia Brasileira: 
Olhando para o século XXI

O “Seminário História da 

Diplomacia Brasileira: Olhando 

para o século XXI”, conduzido por 

Alexandre Uehara, coordenador do 

curso de Relações Internacionais das 

Faculdades Integradas 

Rio Branco, contou com 

estadistas, estudiosos, 

professores e pensadores 

da política internacional, 

entre eles o ex-presidente 

da Argentina, Fernando 

de la Rua, e o Cônsul 

Geral dos Estados Unidos 

da América no Brasil, 

Thomas Kelly.

O seminário teve como 

tema subjacente a todas 

as palestras a ideia-mestra 

da importância do Brasil 

no cenário das relações 

internacionais, com de-

staque para o reconhe-

cimento e valorização 

das  experiências da  

diplomacia, ao longo da 

história, que inspiram e estimulam 

futuras ações da política externa. O 

seminário foi complementado pela 

série de painéis “De Tordesilhas ao 

Mercosul: uma exposição da história 

diplomática brasileira”, viabilizada 

graças ao empenho do ex-gerente 

de Relações Internacionais da Fun-

dação de Rotarianos de São Paulo, 

Gunter Pollack.

Projetos do Um Dia Diferente contaram com a grande participação de alunos

Diretores, gestores e professores com internacionalistas
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COLÉGIO RIO BRANCO

              Formação de bases sólidas, 

          em direção à autonomia,  

            à expressão da  

                    individualidade, 
      à compreensão do outro e à  

          participação na coletividade.

‘‘

‘‘

COLÉGIO RIO BRANCO
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O Grupo Reaja (Refl exão, Equilíbrio e Ação junto ao 

Ambiente) foi destaque na Revista do Programa de Esco-

las Associadas da Unesco, de fevereiro, por sua ação de 

responsabilidade frente ao meio ambiente. 

Na Granja Vianna, o grupo vem 

ampliando as ações já desenvolvidas 

na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental I, levando toda a es-

cola à conscientização sobre o que 

cada um pode fazer para preservar 

o meio em que vivemos: projetos, 

em curso, com a colaboração de 

alunos-monitores, vêm estimulando 

a substituição de copinhos de plás-

tico por garrafi nhas, separação do 

lixo e a coleta específi ca de pilhas 

e baterias. 

Na Unidade Higienópolis, o gru-

po segue aprofundando suas ações, 

inspirado e estimulado pela aprova-

ção de seu projeto de lei no Parla-

mento Jovem. Em ambas as unidades, os alunos atuam 

com entusiasmo, imbuídos da importância de trabalhar, 

voluntariamente, pela causa que representa a sustenta-

ção da vida sobre a Terra.

O Encontro Riobranquino de Planejamento, que marca o 

início do ano letivo no colégio, contou com várias palestras, 

ofi cinas e workshops, que abordaram temas diversos, liga-

dos ao aperfeiçoamento de processos e de projetos peda-

gógicos, com base em ferramentas e conteúdos de ponta 

no campo da Tecnologia da Informação.  

As ofi cinas de Documentação Pedagógica e Construção 

de Grupo de Alunos, ministradas pela professora Eloísa 

Ponzio, e a palestra “Trabalho com Princípios, Normas, 

Acordos e Combinados”, com a especialista Telma Vinha, 

fi zeram do encontro uma grande oportunidade de refl exão 

e aprendizagem. 

A prontidão e a disposição dos professores em inovar no do-

mínio do ensino a distância foi destacada como um fator de-

terminante para que os alunos não sofressem as consequên-

cias da suspensão das aulas, em 2009, em função da gripe A.

  PLANEJAMENTO

 UNESCO

Encontro Riobranquino de Planejamento    

Diretores, gestores e professores da FRSP e do Colégio Rio Branco

Revista do Programa de Escolas Associadas da Unesco

Grupo Reaja é destaque na Revista do PEA - Unesco   
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Encontro Marcado 
Yves de la Taille 

Nilson Machado
Em junho, o colégio recebeu o educador Nilson José Macha-

do, chefe do Departamento de Metodologia do Ensino e Edu-

cação Comparada, da Faculdade de Educação, da Universidade 

de São Paulo (USP), que falou sobre a relação entre disciplinas 

e competências, na escola. O palestrante enfatizou o papel do 

professor, sobretudo, de incentivador do estudo e da pesquisa. 

Ressaltou, ainda, o caráter de subsídio – de disciplinas, currícu-

los e programas para o desenvolvimento de competências, com 

base na identifi cação das potencialidades de cada aluno, da sua 

motivação e de seus interesses. 

A segunda edição do Encontro Marcado 

contou com a presença de Yves de la Tail-

le, professor titular do Instituto de Psico-

logia da Universidade de São Paulo, que 

ministrou a palestra “Os dois sentidos da 

palavra limite: disciplina e superação”. O 

palestrante refl etiu sobre a própria difi cul-

dade que os adultos têm na imposição de 

limites aos fi lhos e sobre a importância de 

entender essa restrição à liberdade como 

necessária em um projeto de vida coletivo 

e elevado.

  FORMAÇÃO E PRODUÇÃO DOCENTE

Encontro Marcado
Cristiano Nabuco

Na primeira edição do ano do Encontro Marcado, o 

colégio recebeu Cristiano Nabuco de Abreu, coorde-

nador do Ambulatório Integrado dos Transtornos do 

Impulso, do Hospital de Clínicas de São Paulo, para 

falar a pais e educadores sobre o impacto do uso da 

Internet por crianças e jovens. O especialista ressaltou 

o aspecto, ainda de novidade, que cerca o fenômeno 

da Internet, para pais e educadores. Diante do uso 

maciço do recurso, que se observa no país, sobretudo 

pelas camadas mais jovens da população, o médico  

chamou a atenção para a importância da informação 

com relação às especifi cidades dessa ferramenta e 

aos riscos que pode representar para a saúde. 

  RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA 

COLÉGIO RIO BRANCO

Thaís Sant’Ana de Moraes, diretora da Unidade Higienópolis, Cristiano Nabuco e Maria 
Olívia Montenegro, diretora assistente da Unidade Higienópolis

Roberto Alves de Sales, diretor da Unidade Granja Vianna, Yves de La Taille e Tatiana Martinez, diretora 
assistente da Unidade Granja Vianna

Nilson José Machado
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O grupo de professores da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental I reuniu-se, já no início do ano, 

com a pedagoga Eloisa Ponzio, master em Coordenação 

Pedagógica pela Universidade de Módena e Reggio 

Emilia, para aprofundar-se no estudo da Documentação 

Pedagógica. Essa metodologia, originada na cidade 

de Reggio Emilia, representa um avanço na forma de 

se avaliarem, com mais profundidade, as atividades 

pedagógicas e o papel do professor, em função das 

manifestações das crianças, registradas em foto e vídeo. 

No fi nal de junho, todo o corpo docente da Educação 

Infantil reuniu-se para o aprofundamento dos princípios 

que envolvem a metodologia, discutindo, em conjunto, 

formas de aplicá-la no dia a dia. 

Os professores da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, Rosa  de Rezendes  

Papoula Calado, Maria  Tereza  Lellis Salone, 

Lucilene Elizabete  Pierobão, Ana Paula do 

Valle Avelino, Sophie Dollinger de Barros 

Camargo, Roseane França Ferreira Braga 

e a supervisora Maria Margarida Carvalho 

de Silveira, participaram do encontro “O 

enfoque de Reggio Emilia na educação: 

experiências em diálogo”, realizado em 

Buenos Aires. Reunindo mais de 700 

educadores da América Latina e Estados 

Unidos, o encontro foi promovido pela 

Reggio Children, organização que difunde os 

princípios educacionais da cidade de Reggio 

Emilia, e pela Red Solare, que estimula o 

diálogo, com relação ao mesmo tema, na 

América Latina. Os trabalhos centraram-se 

na construção da identidade das crianças, 

ajudada pela observação e “escuta” do seu 

modo de pensar e agir.

Maria José Nóbrega 
No campo da Língua Portuguesa, 

encontros e oficinas abordaram a 

questão da leitura nas várias disciplinas, 

enfatizando o valor desse aprendizado, 

que deve ser evidenciado, aos alunos, 

por todos os professores, não só os 

de Português; o exame do tema vem 

contando com a assessoria da professora 

Maria José Nóbrega, mestre em Filosofia 

e Língua pela USP.

Um estudo profundo sobre sistemas de avaliação 

foi coordenado pelo professor Nilson José Machado, 

especialista na área, com o objetivo de aperfeiçoar 

processos para uma detecção cada vez mais precoce das 

defi ciências na aprendizagem, valorizando-se a rotina de 

estudo do aluno e seu empenho  nas atividades optativas 

oferecidas pela escola.

Encontros do Grupo de Avaliação com os demais grupos 

gestores, que refl etem sobre os eixos do aprimoramento 

pedagógico, resultaram em refl exões e orientações sobre 

como aprimorar o processo de avaliação, levando-se em 

conta as especifi cidades de cada uma dos eixos envolvidos. 

Grupo de Avaliação 

Documentação Pedagógica 

Eloisa Ponzio

Maria José Nóbrega
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No dia 20 de março, aconteceu a tradicional premiação 

dos alunos que se destacaram no ano de 2009. O 

prêmio é concedido, anualmente, pela Fundação de 

Rotarianos de São Paulo, aos que se distinguiram 

nas diversas modalidades de atividades curriculares 

e extracurriculares, esportes, artes, ações sociais e 

monitoria. Um reconhecimento pelo esforço e um 

incentivo à superação de desafi os!

  PRÊMIO RIO BRANCO

O grupo gestor de Trabalho em Equipe, que propõe 

discussões sobre como aperfeiçoar essa forma de 

trabalho, reuniu-se com professores de 6º a 8º ano, 

contando com a participação da professora Maria 

Otília Guimarães Ninin, da UNIP-SP, que aprofundou a 

reflexão sobre o tema. 

Encontro com a professora Maria Otília Guimarães Ninin

X Encontro Nacional de Educação Matemática
A coordenadora Liane Geyer Poggetti apresentou, no 

X Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado 

em Salvador, seu trabalho “A infl uência de um modelo 

de formação continuada na transformação de crenças 

relacionadas à resolução de problemas em Matemática”, 

projeto de conclusão do curso de pós-graduação 

“Especialização no Ensino de Matemática”, na Universidade 

de Franca (Unifran). Na essência, o trabalho ressalta a 

importância de os professores vivenciarem um processo de 

formação e de construção do conhecimento análogo ao que 

a escola oferece para seus alunos.

A professora Renata Condi de Souza, doutoranda em 

Linguística Aplicada na PUC-SP, apresentou o workshop 

pedagógico “Collocation and meaning”, no Centro 

Nacional de Formação Docente do Instituto de Idiomas 

CNA, e o trabalho acadêmico “Cover stories: um estudo 

linguístico das revistas semanais”, no IX Encontro de 

Linguística de Corpus, na PUC-RS.

Professora de Geografi a lança livro 
de romance e aventura

A professora de Geografi a Ivone Cafazzo, 

da Unidade Granja Vianna, é a autora da 

obra “O Edrisi”, que tem ilustrações da 

arte-educadora do colégio, Denise Aires.

O Edrisi é um objeto estranho, encon-

trado na Alemanha, durante a Segunda 

Guerra Mundial, um equipamento capaz de co-

nectar o mundo atual e a civilização perdida da 

Atlântida.  A obra nasceu da paixão da escritora 

pela Geografi a e por histórias ligadas à lenda 

da Atlântida, ovnis, esoterismo etc. Daí o texto 

cheio de suspense, mistério e romance.

Alunos comemoram o Prêmio
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Em parceria com o curso de Relações Internacionais das 

Faculdades Integradas Rio Branco, os alunos do Ensino 

Médio tiveram a oportunidade de realizar o seu próprio 

projeto Mini ONU, inspirados no evento que acontece 

na PUC–MG. 

Em diversas reuniões, coordenadas por professores das 

Faculdades e do Colégio, os alunos se prepararam para 

atuar, em uma sessão simulada da Organização das Nações 

Unidas (ONU), realizada no auditório das Faculdades. No 

papel de delegados de países, atentos às características de 

um ambiente  diplomático, os alunos exercitaram-se na ar-

gumentação e no aprofundamento das questões contem-

porâneas como “Sustentabilidade” e “Irã e seu programa 

de armas nucleares”.  

  NOSSOS ALUNOS, NOSSOS TALENTOS

Homenagem 
da Fundação 
Getúlio Vargas

O colégio e o aluno Walter Ribeiro 

Porto Neto, que obteve o 1º lugar no 

vestibular do curso de Direito, foram 

homenageados pela Fundação Ge-

túlio Vargas no evento de boas-vin-

das aos calouros. O sucesso de Wal-

ter Ribeiro Porto Neto, que estudou 

no colégio desde a educação infantil, 

representa o valor da dedicação, da 

disciplina no estudo, aliado ao com-

prometimento de pais zelosos e pro-

fessores competentes.

Mini ONU

Grupo de alunos e educadores que participaram da Mini ONU

Walter Ribeiro Porto Neto, Esther Carvalho e Thaís Sant’Ana de Moraes
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Olimpíada  de 
História do Brasil

Duas equipes do Ensino Médio, 

uma da Unidade Higienópolis – com-

posta pelos alunos Isabella Eid, Rafael 

Feltrim e Livia Maria Orsati, e outra 

da Granja Vianna – composta pelos 

alunos André Afonso Sabbatini de 

B. Fonseca, Guilherme Neves de Oli-

veira e Guilherme Vergara Marçal de 

Freitas, conquistaram medalhas de 

bronze na 2ª Olimpíada Nacional de 

História do Brasil.

Promovida pela Universidade Esta-

dual de Campinas (Unicamp), a 2ª 

Olimpíada Nacional de História do 

Brasil contou com a participação de mais de 65 mil pro-

fessores e alunos. Analisar documentos históricos, his-

toriográficos e cumprir tarefas fez parte do cotidiano 

dos alunos durante a competição. Apenas 300 equipes 

foram selecionadas para a fase final, dentre as quais as 

equipes do colégio.  

Parlamento Jovem
Com um trabalho sobre a Casa Mourisca, 

situada na Avenida Paulista, em São Paulo, a 

aluna Julia Gaspar Barbosa Correa participou 

do Parlamento Jovem Municipal e teve seu 

projeto – de preservação desse patrimônio 

histórico – votado e aprovado por seus 

colegas de outras 55 escolas, o que o torna 

disponível para consulta na biblioteca da 

Câmara Municipal de São Paulo.

O Parlamento Jovem Municipal proporciona, 

aos jovens, a vivência do processo legislativo 

e, concretamente, a expressão de suas ideias 

e ideais, possibilitando sua participação 

cidadã nos destinos da cidade.

Desafi o de 
Matemática

O Desafio de Matemática contou 

com a participação dos alunos de 5º 

ano do Ensino Fundamental aos de 

3º ano do Ensino Médio. No encerra-

mento da 3ª edição do desafio, foram 

entregues troféus aos primeiros colo-

cados de cada série, que demonstra-

ram grande habilidade no trato com 

os números, capacidade de resolver 

problemas, com entusiasmo e energia. 

Alunos do colégio se destacaram na Olimpíada de História

Prova realizada para o Desafi o de Matemática

Aluna Julia Gaspar Barbosa Correa
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Prêmio Jovem Cientista 
O aluno Leonardo Gomes da Cruz, do terceiro 

ano do Ensino Médio, participou da XXIV edição do 

Prêmio Jovem Cientista, uma iniciativa conjunta do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co 

e Tecnológico (CNPq), Gerdau e Fundação Roberto 

Marinho (FRM). O prêmio tem como objetivo esti-

mular a pesquisa, revelar talentos e investir em estu-

dantes e profi ssionais que procuram alternativas para 

os problemas brasileiros. Leonardo Gomes da Cruz 

inscreveu-se com o projeto “Energia eólica no Brasil: 

abundância a ser explorada”. 

Ainda Lembro
O público presente às quatro 

apresentações do Grupo de Teatro 

Rio Branco, no final do ano, aplaudiu 

efusivamente o talento dos alunos. 

O elenco, formado por alunos 

das duas unidades, apresentou 

o resultado de um trabalho de 

análise da obra de Clarice Lispector 

e de criação de textos próprios.  

“Ainda Lembro” convidou o 

público a dar asas à imaginação, 

percorrendo os temas da infância, 

juventude, saudade e alegria, numa 

demonstração de criatividade e 

amor à arte da expressão. 

Premiação Talentos 2010 
Uma premiação, no mês de novembro, celebrou o de-

sempenho escolar dos alunos nas diversas áreas do conhe-

cimento e suas respostas talentosas às propostas extracur-

riculares, envolvendo a participação nos projetos da Mini 

Onu, Parlamento Jovem, Desafi o de Matemática, Olimpí-

ada Nacional de História do Brasil, Olimpíada Brasileira de 

Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 

Ofi cina de Textos e exames Toefl  Junior. 

Ao centro, o aluno Leonardo Gomes da Cruz, durante a entrega ofi cial de seu 
projeto para inscrição no Prêmio Jovem Cientista

Alunos premiados

Peça homenageou Clarice Lispector
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Jornada de Profi ssões
Destinado aos alunos do 9º ano do En-

sino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio, o Jornada de Profi ssões objetivou 

apresentar, aos estudantes, as carreiras li-

gadas às atividades dos diversos segmen-

tos da economia. 

O evento aconteceu no campus das 

Faculdades Integradas Rio Branco, 

compondo-se de palestras e oficinas 

com especialistas em vários setores, 

que falaram sobre mais de 20 carrei-

ras. Rodas de debate sobre temas da 

atualidade, oficinas de moda, mercado 

de capitais, construções com material 

reciclável, além de um teste de apti-

dão, completaram o dia, que foi de re-

flexão sobre o futuro profissional.

Cursos no exterior
Atendendo às necessidades de informação com relação a cursos fora do país, expressas por pais e alunos, o colégio convi-

dou, para uma palestra, representantes do Instituto de Liderança do Rio (ILRIO)  e da Education USA, que esclareceram dúvidas 

com relação ao assunto, além de apresentar material ilustrativo referente a várias escolas e cursos no exterior. As instituições 

oferecem, respectivamente, programas e informações a pessoas interessadas em estudar nos Estados Unidos. 

Tons da Natureza 
Tendo como temática a biodiversidade, alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental I, em conjunto com o Coral Rio 

Branco, apresentaram o espetáculo Tons da Natureza. A saga de 

quatro amigos pelo ecossistema brasileiro trouxe a mensagem 

da possibilidade de um novo mundo de união, solidariedade e 

amor, cultivando a sustentabilidade dos recursos naturais.

Espetáculo musical encantou o público

Alunos assistem palestras sobre o dia a dia de diferentes profi ssões
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Festival de Natação
Medalhas de ouro, prata e bronze, entregues por pais 

orgulhosos do desempenho dos fi lhos, fi zeram a alegria dos 

alunos de 3 a 17 anos que competiram no Festival de Natação, 

realizado na Unidade Granja Vianna. Nadando em diversas 

modalidades, os alunos deram o melhor de si e se congratularam 

pelos resultados alcançados, que revelaram talentos promissores.

Taça Rio Branco 
de Xadrez

A I Taça Rio Branco de Xadrez reuniu 

pais e fi lhos, nas duas unidades do co-

légio, em torno de tabuleiros, atentos 

à movimentação de “reis” e “damas“, 

torcendo e apoiando-se mutuamente. 

O torneio foi um sucesso de públi-

co e revelou grandes talentos - um 

incentivo para o incremento dessa 

atividade que, para além do caráter 

de competição, desenvolve inúmeras 

habilidades no plano do emocional e 

do raciocínio lógico.

Time de Voleibol 
Feminino participa 
de Olimpíadas da 
Escola da Vila

O time de voleibol feminino do Ensino 

Médio, da Unidade Higienópolis do colégio, 

participou, no mês de maio, das Olimpíadas 

da Escola da Vila, um torneio que reúne di-

versos colégios da cidade de São Paulo. Dis-

putaram a grande fi nal o Colégio Rio Bran-

co, a Escola da Vila, o Colégio Equipe e o 

Colégio Júlio Mesquita. 

  ESPORTE

Programa Revisão
Em 2010, o colégio intensifi cou uma série de atividades que visam a apoiar os alunos 

na sua preparação para o vestibular e na defi nição da carreira profi ssional.

Aulas de aprofundamento criaram condições de se reverem conteúdos em função 

de difi culdades específi cas, seguidas pelos simulados de exames ofi ciais que propor-

cionaram a experimentação da situação de exame. A tutoria vem se revelando um 

exercício vivo da liderança, aliada ao Construindo Opiniões, um evento em que o 

aluno é chamado a se posicionar diante de temas polêmicos e defender suas ideias. 

  VESTIBULAR, PROFISSÃO E CARREIRA

Alunas e educadores das escolas que participaram da fi nal de voleibol

Alunos durante a II Taça Rio Branco de Xadrez 
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Tecnologia da informação
No Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, vários 

projetos interdisciplinares vêm proporcionando, aos alunos, 

o aprofundamento dos seus conhecimentos na utilização 

de diversos programas, envolvendo formatação de textos, 

elaboração de planilhas, produção audiovisual e robótica.  

Por meio de trabalhos temáticos, envolvendo o seu dia a dia, 

os alunos vêm vivenciando, de forma prazerosa, a prática da 

tecnologia da informação. 

Excursão à Bichomania e à Cia. dos Bichos
Os alunos do Maternal e do Jardim I experimenta-

ram um dia de vida na fazenda, em visita à Bicho-

mania, em Cotia, como parte do programa de es-

tudo dos animais. As crianças entraram em contato 

com alguns fi lhotes, em seus berçários, e provaram 

produtos do próprio sítio, além de alimentos feitos 

em fogão a lenha. 

O estudo do Folclore nas classes do Jardim II cul-

minou com uma visita à Companhia dos Bichos, em 

Cotia, no mês de agosto, que levou as crianças ao uni-

verso dos bonecos de Olinda, literatura de cordel, saci 

e à participação no Teatro Popular de Bonecos Ma-

mulengo, muito difundido no Estado de Pernambuco. 

Audiovisual e Comunicação 
Com o objetivo de ampliar as atividades extracurricula-

res, o colégio passou a oferecer, em 2010, o curso “Au-

diovisual e Comunicação”. 

O projeto se desenvolve por meio de parceria com as Fa-

culdades Integradas Rio Branco, que colocam à disposição 

dos alunos toda a estrutura indispensável à produção de ví-

deos, informações teóricas e ofi cinas, visando ao aprendiza-

do de como criar produtos ligados à fi cção, documentário, 

jornalismo e Internet. 

Circuito de 
sensações

Os alunos do 2º ano do Ensino Funda-

mental, de olhos vendados, experimenta-

ram e identifi caram sons, texturas, tempe-

raturas e gostos variados, reconhecendo o 

papel de todos os sentidos na percepção 

do ambiente. A atividade Circuito das 

Sensações, realizada na Sala Ayrton Senna 

foi, também, uma oportunidade para se 

refl etir sobre as principais difi culdades dos 

defi cientes visuais e sobre alguns recursos 

que podem ajudar na sua superação.

  CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Alunos realizaram atividade que estimula sentidos
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Feira do Livro
A Feira do Livro, realizada nas duas unidades do colégio, 

reuniu  alunos, amigos  e familiares em torno de várias ativi-

dades culturais. Salas de aula transformaram-se em palco de 

diversas manifestações ligadas à literatura, como contação 

de histórias, sarau de poemas, sessões de fi lmes e ofi cinas 

de artes. Um espaço especial, dedicado a autores de livros, 

possibilitou o contato com os criadores de histórias que au-

tografaram suas obras e revelaram um pouco do mistério 

envolvido na criação. Um grande lounge em homenagem ao 

bibliófi lo e empresário José Mindlin, que foi aluno do colégio, 

trouxe seu depoimento, em vídeo, falando de sua vida, seus 

interesses, sua trajetória profi ssional e a passagem pelo Rio 

Branco, na década de 20.

Dia do Planeta  
Para comemorar o Dia do Planeta Terra, os alunos 

de 3 a 7 anos, transformados em “tigres”, “ele-

fantes”, “macacos” etc. interagiram num cenário 

que simulava a fl oresta, divertindo-se, alegrando o 

ambiente, estimulando a refl exão sobre o cuidado 

com a vida na Terra.

Um grande baú, contendo lixo de mentira, serviu 

à demonstração de como separá-lo e distribuí-lo 

em recipientes específi cos, visando à reciclagem.

Um grande quebra-cabeças lembrou os animais ex-

tinção, identifi cando araras azuis, tartarugas marinhas 

e pandas. Ao fi nal do evento, todos receberam, como 

brinde, um jogo de memória, contendo imagens de 

bichos como lembrança de um dia de entretenimento 

e, também, de conscientização do valor da Vida.

  ARTE E CULTURA

Alunos refl etem sobre o tema da biodiversidade em poesias de 
própria autoria

Atividade promoveu refl exão sobre o meio ambiente

A feira contou com publicações dos mais variados gêneros

Comemorando o Dia Internacional da Biodiversidade, os 

alunos do 7º ano apresentaram um espetáculo que envolveu 

as áreas de Português, Ciências, Inglês, Artes e Informática, 

resultando em poesias e produções audiovisuais. Os alunos 

demonstraram sua visão crítica em relação ao que o homem 

vem fazendo de mal à natureza, ao desrespeitar os diversos 

ecossistemas, comprometendo a existência de plantas, ani-

mais, terra, água, atmosfera e a do próprio homem. 

Momento Poético: a 
biodiversidade em poesia
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Festival Brasileiro de Corais

Visita ao MAM 
A visita ao Museu de Arte Moderna da São 

Paulo (MAM), com quem o colégio mantém 

parceria, conduziu a turma de 5º ano por 22 

obras de arte, reunidas na Exposição Ecológica, 

que alertavam para o comprometimento dos 

recursos naturais, resultado da ação predatória 

do homem.  A turma de 6º ano embrenhou-se 

pela escultura-pintura Dengo, de Ernesto Neto 

– nichos e reentrâncias confeccionados em cro-

chê, dialogando com o ambiente multissenso-

rial da instalação. 

Visita ao Museu da Língua Portuguesa
Uma experiência poética única tiveram alunos de 

5º ano na visita ao Museu da  Língua Portuguesa, 

relacionando-se com a multiplicidade da vida e da 

obra de Fernando Pessoa, por meio de poemas 

projetados nas paredes, vídeos e reproduções fieis de 

obras e documentos.

Festival de Dança 
Os Grupos de Dança do Ensino Fundamen-

tal I e II, da Unidade Higienópolis, participa-

ram do 12º Dançarqui – Festival de Ginás-

tica Aeróbica e Dança Escolar, do Colégio 

Marista Arquidiocesano de São Paulo. No 

encontro, que reuniu escolas da cidade de 

São Paulo e colégios maristas de várias regi-

ões do país, o grupo do colégio se apresen-

tou com duas modalidades de dança, street 

dance e frevo.

As vozes do Coral Rio Branco estiveram representadas na 8ª 

edição do Festival Nacional de Coros Infantis Gran Finale, re-

alizada no Memorial da América Latina, em 30 de maio. O 

evento, que reuniu corais de todo o Brasil, previamente sele-

cionados, tem inspiração no Festival Anual de Nova Yorque 

que faz, de vários corais, uma só voz, um grande grupo de 

500 participantes, apresentando-se sob a regência do maestro 

Henry Leck, titular do projeto.

Apresentação dos corais infantis, regida pelo maestro Henry Leck

Alunos visitaram o museu e suas obras

Grupo de dança do colégio se apresentou em festival
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Dia da Poesia 
O Dia Nacional da Poesia e o Dia Mundial 

da Poesia serviram para a manifestação da 

sensibilidade e da criatividade dos alunos 

no trato com a palavra. Demonstrando 

prazer na abordagem do gênero e 

intimidade com a forma poética, os alunos 

de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental 

criaram poemas, declamaram obras de 

autores reconhecidos, expressando-se de 

forma inspirada. 

 COMEMORAÇÕES

“O Planeta sempre deu tudo para você. 

Dê uma hora para o planeta”. Essa men-

sagem, na forma de apelo, do Grupo 

Reaja (Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto 

ao Ambiente), foi a contribuição do colé-

gio à ação “Hora do Planeta”, proposta 

pelo WWF (Word Wildlife Fund). Repli-

cado em todas as escolas mantidas pela 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, o 

convite repercutiu a importância da cam-

panha que alertou, no mundo inteiro, 

para a questão do aquecimento global, 

propondo o apagar das luzes por 1 hora, 

no dia 27 de março. 

Reaja lidera a participação dos alunos do 
colégio na Hora do Planeta

Estudo do Meio - Água: e eu com isso?
“Água: e eu com isso?” Esse foi o tema do Estudo 

do Meio que levou os alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental até à Fazenda Estância Peraltas, em Brotas, 

e à cidade de Barra Bonita, para uma visita à eclusa do 

rio Tietê-Paraná. Uma aula viva, interdisciplinar, sobre 

todo o processo que leva a água da natureza até as casas 

- um momento de conscientização sobre o valor desse 

recurso e a importância do seu consumo consciente.

  RESPONSABILIDADE SOCIAL

Alunos passearam no rio Tietê-Paraná

Estudante interpreta poesia de Cecília Meireles
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Dia Mundial da Água
Uma verdadeira manifestação em favor da preservação do recurso 

essencial à vida foi realizada pelos alunos do 5º ano, no Dia Mundial 

da Água.

Portando cartazes alusivos ao tema, os alunos, que participam do 

projeto Conservação de Energia e Água (PCEA), percorreram todas as 

classes, da Educação Infantil às do 4º ano; chamavam à atenção para 

que não se coloque em risco o direito do homem à vida, intrinsecamente 

ligado à utilização responsável dos recursos hídricos.

Dia da Família
O Dia da Família foi de confraternização de professores, 

alunos e suas famílias – um dia inteiro para expressar a alegria 

do convívio por meio de atividades físicas e da arte. 

Uma sessão de expressão corporal, aberta a todos os 

presentes, foi conduzida pelos professores de Educação Física, 

na Unidade Granja Vianna, antecedida por uma apresentação 

do Coral Rio Branco e exibição de alunos tocando diversos 

instrumentos e cantando. Na Unidade Higienópolis, a 

apresentação da Orquestra de Cordas do Instituto Pão de 

Açúcar contou com a participação, ao violino, de Leonardo 

Jaffé Misiuk Barbosa, do 7º ano. Um vídeo, com produções 

artísticas dos estudantes do 5º ano, representou o signifi cado 

da família na vida de cada um.

Semana Verde 
O Grupo Reaja (Refl exão, Equilíbrio e Ação Junto ao Ambien-

te) participou, com empenho, da celebração da Semana do 

Verde. O grupo alertou para a utilização indiscriminada dos 

copos plásticos, por meio de uma campanha de conscientiza-

ção, abrangendo toda a escola, que culminou com a criação de 

uma instalação, contendo 4 000 copos descartados. 

Apresentação do aluno Leonardo Jaffé Misiuk Barbosa

A Semana Verde propôs ações de consciência ambiental, como a ofi cina de materiais recicláveis
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Comidas típicas e um “arrasta-pé”, animado por 

tradicionais canções juninas, fi zeram a alegria de mais 

de 5000 pessoas, entre alunos, pais, educadores e 

convidados, que se reuniram nas duas unidades do colégio 

para comemorar as festas de São João.

Como acontece todos os anos, o Grupo Reaja (Refl exão, 

Equilíbrio e Ação junto  ao Ambiente) montou sua barraca 

de diversões e de produtos alusivos à questão da reciclagem, 

com a renda revertida para o projeto de horta e paisagismo 

que benefi cia uma escola pública de São Paulo.

Na Unidade Granja Vianna, a festa reuniu alunos do 

colégio e da Escola para Crianças Surdas Rio Branco, 

integrando surdos e ouvintes por meio da linguagem da 

amizade, da confraternização e da alegria. 

Colação de Grau
As cerimônias de colação de 

grau das turmas do Ensino Fun-

damental e Médio das unidades 

Higienópolis e Granja Vianna 

deram ênfase ao valor das con-

quistas dos alunos, no seu dia a 

dia escolar, e celebraram o futuro 

que se vislumbra na continuidade 

da vida estudantil.

A diretora-geral do colégio, 

Esther Carvalho, saudou os for-

mandos, destacando a impor-

tância do aprendizado para a 

vida e a missão, da escola, de 

valorizar a diversidade, poten-

cializando as habilidades e com-

petências de cada aluno. 

Dia Mundial da Luta 
contra a Aids

Os alunos do 8º ano do Colégio Rio Branco e do Centro 

Profissionalizante Rio Branco (Cepro) enriqueceram o evento 

de apoio ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids, promovido 

pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, com apresentações 

alusivas ao tema, servindo-se do teatro, da música e das 

modernas tecnologias de comunicação. Os alunos trouxeram 

sua mensagem de esperança com relação à cura da doença e, 

também, de solidariedade, respeito e compreensão pelos que 

sofrem do mal.

  EVENTOS

Festa Junina

Integração marcou a Festa Junina do Colégio Rio Branco

Colação de Grau marcou o momento de passagem para alunos
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O voto nulo é computado? O voto 

em branco tem o poder de favorecer 

a campanha de algum candidato? 

Como evitar que candidatos sem ética 

concorram a cargos públicos? Com 

questões como essas, os alunos de 14 

a 16 anos manifestaram seu interesse 

pelas eleições majoritárias no Brasil, 

a partir da exposição do juiz Aloísio 

Sérgio Rezende Silveira, da 1.ª Zona 

Eleitoral, e da assessora Francisca 

Mota, demonstrando seu ideal de 

contribuir para o aprimoramento da 

vida política no País.

Como parte do seu projeto de Responsabilidade 

Social, o Colégio Rio Branco passou a responder, 

em 2010, pelo “Mutirão Digital”. Voltado para 

a formação de professores da rede pública de 

ensino, com foco na utilização pedagógica da 

Internet, o projeto implica no aprofundamento 

da pesquisa de recursos inerentes à rede, 

com destaque para a Web 2.0, centrada nas 

atividades de colaboração interusuários. 

Com a adesão de novos voluntários, 

colaboradores de todas as entidades mantidas 

pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, o 

projeto ampliou-se e promoveu o aumento 

do número de escolas participantes, cujos 

professores foram incorporados ao ambiente 

de aprendizagem a distância do colégio, para 

complementação da prática dos trabalhos. 

Médicos sem Fronteiras
O Colégio recebeu, nos auditórios das unidades Higienópo-

lis e Granja Vianna, o médico Marcelo Soldaíni Martins, que 

integra a organização médico-humanitária internacional Mé-

dicos sem Fronteira. Falando a alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, o médico, que é pai 

da aluna Marcella Pilon Martins, relatou sua experiência em 

Moçambique, na África, onde atua, disseminando informa-

ções sobre doenças sexualmente transmissíveis e Aids. 

A palestra se inseriu no projeto de orientação vocacional do 

colégio que visa a contribuir para que os alunos, informando-

-se sobre as diversas atividades profi ssionais, façam boas es-

colhas de carreira.

  ELEIÇÕES

  PALESTRAS

  MUTIRÃO DIGITAL

Colação de Grau

Projeto contou com mais voluntários em  2010

A assessora Francisca Mota fala sobre o processo eletrônico de votação

MÉDICOS
SEM FRONTEIRAS
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       O  surdo, acolhido 

                em sua singularidade, 
    integrado à sociedade 

    por meio da educação.

‘‘

‘‘

ESCOLA PARA CRIANÇAS SURDAS RIO BRANCO
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Uma reunião, que contou com dinâmicas de grupo para mo-

tivar a troca de ideias e experiências entre pais, fi lhos e educa-

dores, marcou o início do ano letivo da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco. O encontro demonstrou a importância do 

papel dos pais no processo de educação escolar dos fi lhos, con-

tribuindo para a autoestima e favorecendo o aprendizado.

Reunidos no auditório, pais, alunos e 

educadores assistiram à apresentação 

dos diversos projetos realizados du-

rante o ano. A atividade, que integra 

família e escola, tem como objetivo 

valorizar as produções dos alunos.

“Arte, refl exão e contação de histó-

rias”, “Projeto Dinossauros”, “Proje-

to Brincadeiras”, “Projeto Namoro”, 

“Cinema Comentado - O Circo”, 

“Projeto Biodiversidade” e “Projeto 

Animais” foram apresentados, reu-

nindo grupos dedicados a temas da 

arte, da ciência e da própria vida do 

adolescente.

 PARCERIA FAMÍLIA ESCOLA

 PRODUÇÃO DOCENTE

Reunião de Pais

Apresentação de projetos

A experiência e o trabalho dos educadores da Escola para 

Crianças Surdas Rio Branco foram divulgados na comuni-

dade acadêmica, em fóruns, congressos e eventos voltados 

à discussão sobre como aperfeiçoar o processo de inclusão 

social dos surdos e a educação para esse público, possibili-

tando o pleno desenvolvimento de sua cidadania. 

Falando no I Seminário Estadual da Federação Nacional 

de Educação e Integração de Surdos – PR (Feneis) e no 

I Seminário Nacional de Educação de Surdos da Universi-

dade Federal do Paraná, o professor Alexandre Melendes 

ministrou a palestra “Bilinguismo e Educação de Surdos”. 

Também na Feneis - PR, Alexandre Melendes conduziu a 

ofi cina “Trabalhando com o Surdocego”. Os professores 

Amandine Alpha Marie Lorthiois e Cristiano de Castro 

Assumpção Koyama apresentaram, no 11º Fórum em In-

clusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais 

(Ilcae), realizado na Feneis, a palestra “Diferentes formas 

de trabalho com histórias em uma escola para surdos”.

No I Encontro dos Surdos de Osasco - Compreender, 

Educar e Transformar, realizado pela Defensoria Pública do 

Estado de são Paulo, a experiência da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco foi relatada pela coordenadora pedagó-

gica Débora Kober e pelo professor Alexandre Melendes. 

No 3º Fórum Municipal Educacional de Conscientização à 

Inclusão do Defi ciente, promovido pela prefeitura do mu-

nicípio de Taubaté, o tema da adequação curricular para a 

plena integração do surdo ao meio foi proferido pela coor-

denadora pedagógica Débora Kober. 

O tema da “Acessibilidade à literatura” foi abordado 

pela professora Claudia Nagura, no estande da Secretaria 

Municipal da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Redu-

zida (SMPED), durante a 9ª Reatech - Feira Internacional 

de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. 

O trabalho, ligado ao tópico “Deaf Babies and Parents: 

Achieving Equilibrium”, de autoria da fonoaudióloga da 

escola, Sandra Campos e de Maria Cecília de Moura, foi 

apresentado no 8º Congresso Europeu de Doença Mental 

e Surdez, realizado na Inglaterra.

Atividade integra família e escola
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Com o objetivo de estimular a formação de bons 

hábitos alimentares, a Escola para Crianças Surdas 

Rio Branco promoveu a Semana da Alimentação. De 

forma interdisciplinar, foram estudados vários tópicos 

ligados à origem dos alimentos, suas propriedades, 

benefícios e as melhores formas de combiná-los no 

dia a dia; os alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I foram motivados a compartilhar expe-

riências positivas no sentido da ingestão saudável de 

alimentos.

Uma palestra com a nutricionista Priscila Bongiovani 

trouxe, aos estudantes e seus familiares, novas ideias 

sobre o aproveitamento de frutas, hortaliças,  grãos, 

e o conceito ampliado de saúde, signifi cando não 

apenas ausência de doença, mas, também, bem-estar 

físico, emocional e mental.

Dia do Circo 
Um dia para se divertir com brin-

cadeiras de palhaços, admirar a 

coragem do trapezista, vibrar com 

o sentido de precisão do equilibris-

ta, mas, também, entrar em conta-

to com a cultura popular do País.

Na proposta de comemoração do 

Dia do Circo, os alunos da Educa-

ção Infantil e do 1º ano do Ensino 

Fundamental foram incentivados a 

recriar notórios personagens cir-

censes. Os professores, por sua 

vez, apresentaram-se como pa-

lhaços, incentivando o desenvolvi-

mento do imaginário e da criativi-

dade das crianças.

Semana de Alimentação

Campeonato de Atletismo  
As atividades do 1º semestre da Escola para Crianças Sur-

das Rio Branco foram encerradas com o tradicional Cam-

peonato de Atletismo. Os alunos exibiram suas habilidades 

físicas, ligadas à força, velocidade e impulsão, por meio 

da participação em corridas individuais, de revezamento, 

salto a distância e arremesso de peso, experimentando as 

emoções da competição e da vitória.

 EVENTOS E 
COMEMORAÇÕES

Campeonato estimula habilidades

Acrobatas durante apresentação

Priscila Bongiovani 
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No mês de setembro, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco 

participou de dois eventos esportivos, demonstrando a energia, es-

pírito de equipe e entusiasmo dos seus alunos.

A presença no 5º Festival Desportivo e Cultural de Alunos Surdos, 

promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, competindo 

nas categorias Atletismo, Atletismo para pessoas com múltiplas 

deficiências e Queimada, foi importante pelo encontro com a co-

munidade surda, pela oportunidade de demonstrar e desenvolver 

as potencialidades, fortalecendo o trabalho realizado pela escola.

A participação alegre, entusiasmada dos alunos nos Jogos da Prima-

vera, promovidos pelo Colégio Rio Branco, mostrou, mais uma vez, 

a integração de surdos e ouvintes, permanentemente estimulada nas 

duas instituições.

Eventos esportivos

Dia Internacional 
da Família 

No Dia Internacional da Família, chancelado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

pais, filhos e educadores participaram de diver-

sas atividades marcadas pela confraternização 

por meio do lazer.

A manhã de sábado foi animada por sessões de 

ginástica, apresentação de danças, brincadeiras 

na mata e confecção de pipas, empinadas por 

pais e fi lhos. Um total de 150kg de alimentos não 

perecíveis foi doado à Fraternidade Irmã Clara, 

ampliando o signifi cado da festa.

O Dia do Trabalho foi comemorado na Escola para Crianças Surdas Rio Branco, com uma palestra do web designer Rodrigo 

Sarita, profi ssional surdo que atua no site da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis). Falando sobre 

sua trajetória escolar e profi ssional, Rodrigo Sarita mostrou alguns de seus trabalhos na área da publicidade e da Internet, 

despertando a curiosidade dos alunos em relação a esse tipo de atividade.  

Dia do Trabalho

Alunos e familiares realizaram atividades em conjunto

Na Granja Vianna, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco também participou da festa

Eventos esportivos promoveram a integração entre os alunos

A Festa Junina reuniu alunos, 

familiares, educadores e con-

vidados da Escola para Crian-

ças Surdas Rio Branco e do 

Colégio Rio Branco – Unidade 

Granja Vianna. A participação 

conjunta  de alunos surdos e 

ouvintes nas danças e brinca-

deiras, integrando as duas es-

colas, marcou a festa.

Comemorações Juninas  
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Dia da Criança 
O Dia da Criança foi celebrado com 

a realização de ofi cinas de artesanato, 

que tiveram como resultado a criação 

de álbuns de fotos e peças de enfeite. 

A atividade, de desenvolvimento da 

coordenação motora e da criatividade, 

foi realizada a partir do trabalho com 

papéis decorados, utilizando-se a téc-

nica do scrapbooking. 

O 11º Encontro Comemorativo do Dia do Surdo, promovido pela Esco-

la para Crianças Surdas Rio Branco, em outubro, foi uma oportunidade 

para divulgação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da cultura surda, 

além de possibilitar o compartilhamento de produções e conquistas da 

comunidade surda. 

No campo da informação de utilidade pública, a fonoaudióloga Maria 

Cecília de Moura ministrou a palestra “Libras e Implante Coclear - o 

que fazer?”, mostrando as especifi cidades do recurso do implante, sem 

prejuízo do aprendizado e utilização da língua de sinais, a língua natural 

do surdo. 

A escritora surda, Sylvia Lia Grespan Neves, lançou seu livro “Mãos 

ao vento”, um romance que conta com personagens surdos, ouvintes, 

intérpretes de Libras, e mostra as relações e confl itos que se estabelecem 

entre surdos e ouvintes.

Pais de alunos apresentaram seus vídeos “Sinais do Amor”, demons-

trando como o apoio da escola ajudou-os a entender e viver melhor a 

questão da surdez. 

Relato dos alunos participantes do 2º Acampamento da Federação 

Mundial de Jovens Surdos, realizado na Venezuela, demonstrou a im-

portância do evento, que teve, como objetivo, a formação de futuras 

lideranças na luta pelos direitos da minoria surda.

Na área do esporte, o lutador surdo de Kung Fu, Gustavo Rodrigues, 

medalha de ouro no Mundial de Kung Fu, em 2009, trouxe sua mensa-

gem ao público presente sobre a trajetória vitoriosa na prática esportiva.

11º Encontro Comemorativo do Dia do Surdo

Alunos da Escola para Crianças 
Surdas Rio Branco visitaram o 
Colégio Rio Branco  

Alunos do 2º e 3º ano da Escola para Crianças Surdas Rio 

Branco visitaram os colegas do Colégio Rio Branco, na Uni-

dade Higienópolis. Durante a visita, os dois grupos trocaram 

informações, brincadeiras e divertiram-se juntos. A visita ser-

ve ao objetivo de integrar os universos dos surdos e ouvintes, 

ampliando suas experiências de vida.

O encontro comemorativo do Dia do Surdo reuniu diversas 
apresentações artísticas e culturais

Alunos surdos e ouvintes divertiram-se juntos

Crianças criaram seus próprios presentes
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Visita ao Museu de 
Arte Moderna 

Implante coclear 
A fonoaudióloga Maria Cecília de Moura ministrou a pa-

lestra “Libras e Implante Coclear - o que fazer?” para pais 

de alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco. O 

tema, que remete para a utilização do dispositivo eletrônico, 

permitindo a restauração da função auditiva, suscita dúvidas 

sobre riscos, benefícios, critérios de elegibilidade etc. 

Maria Cecília Moura falou sobre o recurso, considerando 

vários aspectos, desde o implante, por meio de cirurgia, 

até o processo de reabilitação e os resultados, que são 

diferentes de pessoa para pessoa. A palestrante destacou, 

ainda, que independentemente de usar o dispositivo, o 

surdo continua sendo surdo, e sempre precisará fazer uso 

da sua forma de expressão própria, a língua de sinais.

Na visita ao Museu de Arte Moderna, que homena-

geava o Dia do Surdo, os alunos do 2º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental participaram da ofi cina “O Cor-

po Vibra”, uma experiência de percepção de sons por 

meio de instrumentos musicais e de diversos objetos 

percutidos no corpo.

Os alunos do Jardim I, II e 1º ano visitaram a expo-

sição Dengo, do artista Ernesto Neto, uma instalação 

multisensorial, interativa, estimuladora dos sentidos, 

podendo ser tocada e cheirada.

As atividades marcaram a Semana Cultural - Sinais 

na Arte do museu, que teve o objetivo de propor-

cionar experiências signifi cativas para os surdos no 

campo do som.

Alunos do 1º ano da Educação Infantil e do Pro-

grama de Estimulação do Desenvolvimento visitaram 

o Parque Fazenda Bichomania, em Cotia (SP), que 

mantém uma parceria com a escola, garantindo a 

gratuidade do ingresso para as crianças. 

O objetivo da visita foi promover o contato dos alunos 

com vários tipos de animais, a vivência de aspectos e 

situações típicas de uma minifazenda, aproveitando-se 

da ocasião para ampliar o vocabulário na Língua Brasi-

leira de Sinais (Libras). Cuidadosamente preparada, com 

reuniões entre as equipes da escola e da Bichomania, a 

visita motivou, na volta, o registro de vários momentos, 

por parte dos alunos, na forma de desenhos e de fotos, 

que expressaram a alegria do convívio com os colegas e 

professores e as emoções das várias experiências vividas.

Bichomania

Atividade na Bichomania promoveu aprendizado e integração

Alunos vivenciaram atividades no MAM

Dra. Maria Cecília de Moura
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A cerimônia de formatura dos alunos de 5º ano da Escola 

para Crianças Surdas Rio Branco foi um momento de emoção 

para pais, alunos e professores. Unidos em torno da alegria 

pela conclusão dessa etapa da vida escolar, todos festejaram 

os frutos do empenho e da fé na realização dos sonhos. 

Em seu discurso, o paraninfo da turma, Dino Samaja, mem-

bro da diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo, res-

saltou a importância da obra da Escola para Crianças Surdas 

Rio Branco no conjunto do projeto idealizado pela Fundação. 

Lembrando que o futuro reserva desafi os permanentes no 

campo do aperfeiçoamento pessoal, enalteceu o valor dos 

formandos por completarem, com sucesso, uma etapa im-

portante na sua formação educacional. A diretora Sabine Ver-

gamini associou esse momento de conquista de pais e alunos 

à imagem da borboleta que, liberta da sua condição de larva, 

se vê fortalecida para alçar voo na busca dos seus ideais.

Vídeos com mensagens dos pais e professores trouxe-

ram a mensagem de felicitações e de incentivo aos alu-

nos. Depoimentos e apresentações em Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) celebraram a trajetória vitoriosa dos 

formandos, determinada, de forma signifi cativa, pelo 

apoio de suas famílias.

Legenda foto, legenda Fotos, sd

 FORMATURA

Formatura do 5º ano

Alunos do 5º ano da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco celebraram a formatura no 

Programa Educacional de Resistência às Drogas 

(Proerd), um trabalho conjunto da Polícia Militar 

e da escola, que visa a orientar crianças e jovens 

para resistirem às drogas e à violência. A cerimô-

nia de entrega dos certifi cados, com tradução na 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), contou com 

a apresentação de poemas inspirados no pro-

grama, criados pelos alunos Gabriel Gonçalves e 

Mickaela Steffany Souza Monte, que foi, tam-

bém, premiada por sua redação sobre o tema “O 

que aprendi no Proerd”. Em seus trabalhos, os alu-

nos expressaram a incorporação de conceitos es-

senciais que levam à realização no campo pessoal e 

a um bom relacionamento com as outras pessoas.

Alunos da Escola para Crianças Surdas participam do Proerd

Programa promove orientação às crianças

Alunos comemoram a entrega dos diplomas, na cerimônia de formatura
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Palestra com William Cereja

O Grupo Mille Mains dans un Monde 

(Mil Mãos em um Mundo), composto por 

pesquisadoras francesas da cultura surda, 

conversou com os alunos surdos do Pro-

grama de Aprendizagem Profi ssional para 

Surdos e Pessoas com Defi ciência Física, 

do Cepro, na Unidade Campus Oeste. 

O grupo apresentou aos alunos, de for-

ma descontraída e por meio de imagens 

e fotos, algumas das principais caracte-

rísticas da Língua Francesa de Sinais. As 

peculiaridades da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) foram, também, apresen-

tadas pelos alunos do Cepro.

 A Escola para Crianças Surdas Rio Branco recebeu a visita de William 

Roberto Cereja, autor da obra “Português: Linguagens”. No encontro 

com os professores, o autor, que tem seu livro adotado no Colégio Rio 

Branco, manifestou a intenção de desenvolver material para o público 

surdo, em parceria com a Escola para Crianças Surdas Rio Branco. Além 

de conduzi-lo pelas  instalações e apresentar a metodologia da escola, 

a equipe ofereceu sugestões ao autor, para adequação do material au-

diovisual que acompanha a obra adotada no colégio, tendo em vista a 

compreensão de alunos surdos.

 PALESTRAS
Mil Mãos em um 
Mundo

Novos recursos  
Com a inauguração do novo refeitó-

rio, as crianças da Escola para Crian-

ças Surdas Rio Branco ganharam, 

também, um espaço equipado com 

uma cozinha experimental voltada a 

atividades pedagógicas, com base na 

culinária, e à prática de conceitos es-

tudados em Ciências e Matemática.

O novo estúdio, ampliado e equipa-

do com recursos avançados de grava-

ção, permitirá a divulgação das realiza-

ções dos alunos por meio de fi lmagens 

mais elaboradas, com melhores possi-

bilidades de edição.

 INFRAESTRUTURA

Novo estúdio da Escola

Pesquisadora do Grupo Mille Mains dans Monde apresenta a língua francesa de sinais
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Com o objetivo de focalizar o universo da pessoa sur-

da, a diretora da Escola para Crianças Surdas Rio Branco 

ministrou palestra no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) para voluntários, profi ssionais e alunos.

A diretora falou das especifi cidades da cultura surda, de 

como colaborar para a plena inserção do surdo no dia a dia 

da família e da escola, além das principais realizações da 

escola ao longo dos seus 33 anos.

Cultura surda é tema de palestra no Senac

A TV Cultura de São Paulo entrevistou a diretora da Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco, Sabine Vergamini, em matéria sobre a inclusão de surdos 

em classes do ensino regular. A diretora falou sobre a importância da parceria 

da escola com o Colégio Rio Branco, que garante a passagem dos alunos for-

mados no 5º ano para classes regulares do colégio, como bolsistas, contando 

com o apoio, em sala de aula, de tradutores e intérpretes da Língua Brasileira 

de Sinais. Na matéria, as alunas surdas do Ensino Médio do Colégio Rio Bran-

co, Jéssica Samara da Silva e Thais Marcela Melo de Lima, falaram  sobre a 

integração com os colegas ouvintes e revelaram seus planos para o futuro.

Conferência Nacional de Educação – Conae 2010

A Escola para Crianças Surdas Rio Branco participou da 

Conferência Nacional de Educação, em 28 de março, em 

Brasília, promovida pelo Ministério da Educação.

O objetivo da conferência foi discutir propostas que devem 

embasar o novo Plano Nacional de Educação (PNE). Cer-

ca de 3 mil pessoas discutiram vários temas, abrangendo, 

entre outros, ensino a distância, o papel da 

família no desempenho escolar dos fi lhos, o 

desenvolvimento de um sistema educacional 

específi co para a população indígena e o 

atendimento a alunos surdos e pessoas com 

defi ciência.

O professor surdo da Escola para Crian-

ças Surdas Rio Branco, Cristiano de Castro 

Assumpção Koyama, um dos delegados representantes da 

comunidade surda do Estado de São Paulo, participou do 

grupo “Eixo da Diversidade”; o grupo deu subsídios à cria-

ção do Documento-Base que fala da oferta de educação 

para jovens e adultos surdos em escolas públicas e priva-

das, incluindo ofi cinas de preparação para o trabalho.

 PRESENÇA DA ESCOLA PARA CRIANÇAS 
       SURDAS RIO BRANCO

Conferência Municipal de Educação 
A Escola para Crianças Surdas Rio Branco participou 

da Conferência Municipal de Educação, que tem a mis-

são de defi nir o Plano Municipal de Educação para os 

próximos dez anos. Os educadores da escola atuaram, 

com empenho, ao lado de diversos representantes de 

instituições voltadas para a causa dos surdos, na formu-

lação de sugestões para o eixo de Educação Inclusiva e 

Educação Especial.

As conclusões dos trabalhos, encaminhadas à Conferên-

cia Estadual de Educação, incorporaram as recomendações 

referentes à criação e manutenção de escolas bilíngues, 

tendo, como primeira língua, a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) e segunda, o Português; a garantia da presença de 

professores surdos nas escolas e de profi ssional intérprete e 

bi-intérprete para os surdo-cegos e, também, a criação de 

cargos de instrutor surdo. 

Entrevista a TV Cultura
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Vídeo Sinais do Amor
Com o objetivo de divulgar histórias de famílias de surdos, os pais dos alunos foram 

convidados a produzir um vídeo de suas experiências.

O vídeo, denominado “Sinais do Amor”, traz depoimentos envolvendo o processo de 

descoberta da surdez, o enfrentamento do preconceito, culminando com o signifi cado do 

acesso à Escola para Crianças Surdas e à Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Distribuído a todos os pais, e disponibilizado no site da escola, o vídeo compartilha vi-

vências, emoções, difi culdades, crenças e certezas, devendo auxiliar famílias que buscam 

soluções para melhor atender a seus fi lhos surdos.

 PROJETO

A diretora da Escola para Crianças Surdas Rio Branco fa-

lou a membros do Rotary Club de São Paulo sobre o tra-

balho da instituição. Afi rmando que a  sociedade ainda 

não está preparada para a pessoa surda, Sabine Vergamini 

destacou as ações da escola que objetivam integrar o sur-

do ao meio social, por meio da Língua Brasileira de Sinais 

e da participação em diversos eventos, com a presença de 

surdos e ouvintes. A diretora falou, ainda, sobre o Progra-

ma de Estimulação do Desenvolvimento, para crianças de 0 

a 3 anos, caracterizado por um espaço que reproduz uma 

casa de 45 m2 sinalizada visualmente. 

A Escola para Crianças Surdas Rio Branco passou a integrar a Rede Nacional Primeira Infância 

(RNPI), formada por um conjunto de organizações da sociedade civil, governo e setor privado 

que se unem para atuar em favor dos direitos da primeira infância. Como instituição pioneira na 

educação de crianças surdas, a escola levará sua contribuição ao grupo cuja missão é aprimorar 

e integrar políticas nacionais, com foco em crianças até os seis anos de idade; consolidar e dis-

seminar conhecimento e informações sobre as temáticas dessa faixa etária, organizar ações de 

mobilização social e política, visando à defesa e promoção de seus direitos.

Os alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco, Daniel Leme da Silva 

e Thaís Formagio, foram escolhidos, por meio de eleição interna, para repre-

sentar a escola e o Brasil no 2º Children Camp WFDYS (World Federation of 

the Deaf) 2010, realizado na Ilha de Margarita, Venezuela. 

O encontro, que tem, como proposta principal, a formação de lideran-

ças, capazes de lutar, no futuro, pelos direitos da minoria surda, reuniu 

crianças de diversas partes do mundo, como Congo, Finlândia, Eslová-

quia e Suécia, na faixa etária de 10 a 12 anos.

 DESTAQUE

Rede Nacional da Primeira Infância

2º Children Camp WFDYS, na Venezuela  

Escola para Crianças Surdas 
no Rotary Club de São Paulo

Sabine Vergamini com Jorge Roberto Corrêa Zantut

Daniel Leme da Silva, profª Claudia Akemi Nagura e 
Thaís Formagio

Capa do documentário “Sinais do 
Amor”, produzido por pais dos 
alunos
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Pensar e interpretar a História 

por meio do manuseio e análise 

de objetos de época foi a pro-

posta, apresentada à Escola para 

Crianças Surdas Rio Branco pelo 

ex-aluno do Colégio Rio Branco, 

Caio Mendes dos Santos, estu-

dante de História na Universida-

de de São Paulo (USP). Com seu 

projeto “O homem e a percep-

ção do espaço onde vive”, Caio, 

que aprendeu a Língua Brasileira 

de Sinais, cumpriu o período de 

estágio obrigatório da licencia-

tura na Escola para Crianças 

Surdas Rio Branco. 

 DESTAQUE

Atendendo a uma solicitação da Secretaria da Receita Federal, em São Paulo, a Es-

cola para Crianças Surdas Rio Branco produziu um vídeo em Libras. A mídia esclarece 

dúvidas com relação à declaração do Imposto de Renda 2010, facilitando o acesso da 

população surda a esse tipo de informação.

Exibido no plantão da sede da Secretaria e em sete Centros de Atendimento 

ao Contribuinte, localizados na cidade de São Paulo, o vídeo foi, igualmente, 

apresentado pela Receita Federal em seu estande, na Feira Internacional de Tec-

nologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech).

Vídeo para a Receita Federal

A Escola para Crianças Surdas 

Rio Branco foi homenageada 

pela Receita Federal de São Pau-

lo, no encerramento do projeto 

que orientou o público com rela-

ção ao Imposto de Renda 2010.

Representando a escola, a di-

retora Sabine Vergamini, Miriam 

Caxilé e Carolina da Costa rece-

beram os agradecimentos pela 

produção do vídeo em Língua Bra-

sileira de Sinais (Libras) que levou 

as informações da Receita Federal 

ao público surdo. 

Homenagem à Escola para Crianças Surdas Rio Branco

Caio Mendes dos Santos desenvolveu trabalho inovador com os alunos da Escola para Crianças Surdas Rio Branco

Sabine Vergamini, Morgana Bento Zeefried, Carolina da Costa e Mirian Caxilé

Projeto inova o ensino de história
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              Responsabilidade 

  na formação do jovem, 

              transformando 
             vidas e gerando 

                      perspectivas de futuro.

‘‘

‘‘

CENTRO PROFISSIONALIZANTE RIO BRANCO
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Boas atitudes transformam o mundo
No início de março, os alunos do Programa de Aprendiza-

gem Profi ssional e do Programa de Aprendizagem Profi ssio-

nal para Surdos e Pessoas com Defi ciência Física celebraram 

o início das atividades escolares, com a divulgação do eixo 

temático do ano. O lema “Boas atitudes transformam o mun-

do” inspirou os planos e as ações em 2010, uma forma de 

estimular gestos construtivos em prol do bem comum.

Fazendo ecoar essa ideia durante o ano, apresentações 

de teatro, de música e palestras, conduzidas pelos próprios 

alunos, evocaram, entre outros temas, o Ano Internacional 

da Biodiversidade 2010, instituído pela Unesco, e a ques-

tão da responsabilidade social nas organizações.

 EIXO TEMÁTICO 2010

Selo Parceiros da 
Aprendizagem

O Centro Profi ssionalizante Rio Branco (Cepro), repre-

sentado por Maria de Fátima Barros de Pina, recebeu, das 

mãos do Ministro Carlos Lupi, do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), o selo ‘Parceiros da Aprendizagem’. O 

selo é concedido às empresas e entidades que atuaram, 

durante o ano de 2010, em consonância com o Ministé-

rio, no desenvolvimento de ações envolvendo formação, 

qualifi cação, preparação e inserção de adolescentes, jo-

vens e pessoas com defi ciência no mercado de trabalho. 

O MTE reconhece a qualidade do Programa de Apren-

dizagem Profi ssional oferecido pelo Cepro, creditando-o 

junto à comunidade empresarial, como uma fonte qua-

lifi cada de formação de aprendizes.

 DESTAQUE

Susana Penteado, Eduardo de Barros Pimentel e Maria de Fátima B. de Pina

Alunos apresentam pesquisas relacionadas ao Eixo Temático 2010
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Semana D + Danisco
Cerca de 200 alunos do Cepro participaram, durante 

uma semana, na sede da Danisco Brasil, do projeto “Danis-

co Adicionando Conhecimento”. O grupo foi recepciona-

do pelo presidente da empresa na América do Sul, Zacarias 

Karacristo, que falou aos jovens sobre temas ligados ao 

mercado e ao ambiente de trabalho, exaltando a importân-

cia do empreendedorismo, de um bom preparo na disputa 

por uma vaga e de atitudes que ajudam na preservação da 

empregabilidade. Diversos encontros com profi ssionais de 

várias áreas da empresa deram resposta a questões sobre 

as especifi cidades de cada uma e o perfi l dos profi ssionais 

que as compõem. 

Cursos de Educação 
Fiscal para a Cidadania

Atendendo a uma nova diretriz do Minis-

tério do Trabalho e Emprego, o Cepro pas-

sou a oferecer a seus alunos do Programa de 

Aprendizagem Profi ssional o módulo de Edu-

cação Fiscal para a Cidadania. O curso visa a 

conscientizar os jovens com relação à função 

social dos tributos e estimular atitudes ligadas 

à responsabilidade e à ética nos negócios. Po-

derão fazê-lo os alunos que, já empregados, 

retornam à entidade, onde, concomitante-

mente ao trabalho, aperfeiçoam-se em conte-

údos ligados à sua atividade profi ssional.

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Os alunos do Cepro tiveram oportunidade de participar dos 

cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal, realizados em 

parceria com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

e das Empresas de Assessoramento, Perícias e Pesquisas no Es-

tado de São Paulo (Sescon-SP), por meio do programa Sescon 

Solidário - Desenhando o Futuro.

Os cursos, direcionados aos alunos que concluíram a capa-

citação prévia, possibilitam aos jovens o desenvolvimento de 

habilidades e competências, focadas para o desempenho ime-

diato nas áreas de Recursos Humanos em Contabilidade.

O diretor do Sescon, membro do Conselho Superior da Fun-

dação de Rotarianos de São Paulo, Salvador Strazzeri, ministrou 

a palestra inaugural do curso de Escrita Fiscal, oferecido pelo 

Cepro, em parceria com o Sescon.Em sua fala, Salvador Stra-

zzeri ressaltou a importância de uma atitude de seriedade, de 

comprometimento em relação ao estudo e ao trabalho, como 

única forma de se atingirem as metas de um aprendizado pro-

fi ssional efetivo. Na sequência, a diretora do Cepro, Susana 

Penteado, expôs as atividades do curso.

Cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal

Jovens estudam a função social dos tributos

Alunos do Cepro tiveram a oportunidade de aprender com a experiência da 
empresa

Salvador Strazzeri durante entrega de material aos alunos
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O Grupo Jovens Atores e Poetas do Cepro, coordenado 

pelo professor Jorge Prachedes, participou das comemora-

ções do Dia da Criança, em conjunto com o Colégio Rio 

Branco, apresentando a peça “A natureza defende a vida”. 

Inspirado no Ano Internacional da Biodiversidade 2010, 

o grupo chamou a atenção para a necessidade de pre-

servação do meio ambiente, contando a história de um 

julgamento, realizado pela natureza, frente às ações pre-

datórias dos seres humanos. Além de encantar o público, 

a apresentação demonstrou talentos e habilidades desen-

volvidos durante o curso, empregados em benefício da 

expressão artística.

 ATIVIDADES CULTURAIS
Apresentação do Grupo Jovens Atores e Poetas do Cepro

 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Todo o corpo docente e a equipe técnica 

do Cepro participaram do XIV Congresso 

e Feira da Educação SABER 2010, promo-

vido pelo Sindicato dos Estabelecimentos 

de Ensino no Estado de São Paulo, que 

reuniu mais de cem especialistas nacionais 

e internacionais em torno de discussões 

sobre como “Cuidar do presente para ga-

rantir o futuro – o saber agindo por um 

mundo sustentável”.

Posteriormente, por meio de um sim-

pósio interno, a equipe compartilhou as 

ideias apresentadas no congresso, que 

abrangeram temas ligados ao ensino da 

língua escrita, à aplicação de recursos 

para o desenvolvimento do raciocínio ló-

gico, às expectativas da empresa do sécu-

lo XXI, em relação à formação dos profis-

sionais, entre outros.

XIV Congresso e Feira da Educação SABER 2010

Susana Penteado, Kátia Novais e Dalva Teixeira

Grupo apresentou peça que ressalta o Ano da Biodiversidade
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A 19ª Ofi cina de Leitura e Escrita 

Ofi cina teve como tema “Boas atitu-

des ao longo das gerações”, basea-

do no eixo temático de 2010 “Boas 

atitudes transformam o mundo”. A 

partir da leitura de textos refl exivos, 

informativos e literários, os alunos fo-

ram convidados a criar  seus próprios 

textos, exercitando a linguagem es-

crita e a criatividade, com inspiração 

na temática do evento. Poemas, jo-

grais, paródias e acrósticos, contan-

do a história das diversas gerações, 

compuseram um Sarau Cultural, que 

celebrou a arte da expressão verbal.

Um Dia Diferente 
O Cepro integrou o Dia Diferente – um dia de ativida-

des de voluntariado, em prol de entidades assistenciais, 

promovido pelas Faculdades Integradas Rio Branco. 

Nas dependências esportivas do Colégio Rio Bran-

co, Unidade Granja Vianna, os futuros aprendizes 

benefi ciaram-se do projeto Olympic Fire, de autoria do 

ex-aluno Thiago da Silva Nascimento. O projeto, que 

faz parte do trabalho de conclusão do curso de gradu-

ação em Educação Física do ex-aluno, proporcionou 

aos jovens do Cepro um dia todo dedicado ao esporte, 

ao exercício do trabalho em equipe, coroado com a 

entrega de medalhas e a sensação plena da realização 

de uma boa ação por parte dos voluntários envolvidos.

Com o objetivo de promover a prática dos diversos gê-

neros literários, a 18ª Ofi cina propôs a criação de contos, 

poemas e peças teatrais com base na história de vida de 

cada aluno. A atividade foi inspirada pelo Ano Internacional 

para a Aproximação das Culturas, instituído pela Unesco, 

que celebra a paz como consequência do conhecimento e 

aceitação das diferenças culturais, étnicas, linguísticas e re-

ligiosas dos povos. Um sarau, com a apresentação dos tra-

balhos, marcou o encerramento da ofi cina, que valorizou a 

diversidade, expressa nas narrativas de cada um, e estimulou 

a criatividade, a ludicidade e a interação.

 ESPORTE E CIDADANIA

 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

19ª Ofi cina de Leitura e Escrita

18ª Ofi cina de Leitura e Escrita

Ofi cina valorizou cultura e criatividade

Trabalhos literários foram apresentados pelos alunos em Sarau

Cepro integrou a ação Um Dia Diferente com atividade esportiva
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A formatura da 7ª Turma do Programa de Aprendiza-

gem Profi ssional, do Cepro, foi prestigiada por membros 

da Fundação e autoridades ligadas à questão do Trabalho.

Eduardo de Barros Pimentel, presidente da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, padrinho da turma, refor-

çou a certeza na contribuição que cada um poderá dar, 

fazendo a diferença no seu local de trabalho. O pales-

trante Marco Pardini, gestor de Recursos Humanos da 

Siemens, lembrou a riqueza que advém do convívio, 

no trabalho, com pessoas de gerações diferentes. Re-

presentando o grupo de empresários presentes, Maria 

Elizabeth S. de Mendonça, da FDB – Infraestrutura e 

Comércio, destacou os ganhos de conhecimento no 

trato com os aprendizes. 

Reunião de Pais 
Visando a integrar família, empresa, es-

cola formal, em prol do desenvolvimento 

profi ssional e amadurecimento dos jo-

vens, o Cepro realizou diversas reuniões 

de pais ao longo do ano.

Convidados a expressar-se em relação 

ao futuro profi ssional dos fi lhos, os pais 

utilizaram-se do desenho e de mensa-

gens escritas, transmitindo-lhes seus de-

sejos de sucesso pessoal e profi ssional. 

Por meio de uma dramatização, os alu-

nos falaram do seu dia a dia em casa, na 

escola e na comunidade, mencionando 

valores, como respeito, ética, dedicação, 

solidariedade e responsabilidade.

 RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA

 FORMATURAS

7ª Turma do Programa de Aprendizagem Profi ssional

Reunião de pais visa ao desenvolvimento dos alunos

Formandos vibram pela formatura
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O Cepro celebrou, em 17 de dezembro a formatura da 8ª 

Turma do Programa de Aprendizagem Profi ssional. À cerimô-

nia, estiveram presentes autoridades do município de Cotia, 

representantes do Rotary Club e de empresa parceiras do Ce-

pro, que contratam aprendizes. Todos ressaltaram a impor-

tância do serviço prestado pelo Cepro, que habilita jovens de 

baixa renda para a atividade profi ssional de aprendiz, ressal-

tando o valor do esforço, do estudo e da fé no futuro.

A 3ª turma do Programa de Aprendizagem Profi ssional 

para Surdos e Pessoas com Defi ciência Física – uma parceria 

entre a Fundação de Rotarianos de São Paulo, o Sindicato 

das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo 

(Selur) e o Rotary Club de Itapevi – celebrou sua formatura 

em meio a discursos de fé no futuro e manifestações cari-

nhosas de amigos e familiares. 

Várias foram as palavras 

de estímulo a formandos, 

professores e empresários, 

por parte do presidente 

da Fundação de Rotaria-

nos de São Paulo, Edu-

ardo de Barros Pimentel, 

do paraninfo da turma, 

José Américo Fischmann, 

representante do Rotary 

Club de Itapevi, do presi-

dente do Selur, Ariovaldo 

Caodaglio, e do auditor 

fi scal José Carlos do Car-

mo, representando a Su-

perintendência Regional 

do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo (SRTE/SP). 

Todos enfatizaram o valor do aprendizado, desenvolvendo 

competências e habilidades, e a importância da existência 

de vagas para surdos e pessoas com defi ciência física, uma 

demonstração de que a responsabilidade social nas empre-

sas passa a ser uma cultura e não, apenas, uma exigência 

prevista na Lei de Cotas. 

8ª turma do Programa de Aprendizagem Profi ssional

3ª turma do Programa de Aprendizagem Profi ssional para 
Surdos e Pessoas com Defi ciência Física

Cerimônia de formatura mostrou o entusiasmo e alegria dos formandos

Educandos comemoram a formatura
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Danisco 
O Cepro recebeu funcionários da Danisco do Brasil, que mi-

nistraram palestras para alunos do Programa de Aprendizagem 

Profi ssional e do Programa de Aprendizagem Profi ssional para 

Surdos e Pessoas com Defi ciência Física. O objetivo do evento foi 

trazer para a sala de aula a experiência de quem atua no mundo 

organizacional, focalizando temas pertinentes às diversas áreas 

de uma empresa e ao mercado de trabalho.

A Internet e seus riscos receberam considerações de Marce-

lo Coutinho Calheiros, da área de Planejamento e Demanda. O 

Programa de Qualidade - 5’s, foi tratado por Mariana Graça, 

da área de Qualidade, Saúde e Meio ambiente, sendo seguida 

por Ana Paula Souza e Péricles Caetano, da área de Recursos 

Humanos, que falaram sobre a conquista do primeiro emprego.

 PALESTRAS

A formatura da 4ª turma do Programa de Aprendizagem 

Profi ssional para Surdos e Pessoas com Defi ciência Física foi 

um momento de grande alegria para os jovens formandos, 

festejado pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, pelo que representou de 

vitória da determinação, da tenacidade e da confi ança. 

Prestigiaram a cerimônia autoridades da Superintendên-

cia Regional do Trabalho e Emprego, do Sindicado das Em-

presas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (Selur) e 

do Conselho Comunitário da Granja Vianna, da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo. A paraninfa Susana Penteado, 

diretora do Cepro, destacou a importância de se desen-

volverem potencialidades para a conquista de um espaço 

qualifi cado no mercado de trabalho.

Em cerimônia realizada no auditório do Sindicato 

das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 

de Assessoramento, Perícias e Pesquisas no Estado de 

São Paulo (Sescon-SP), jovens do Cepro receberam 

seu diploma de conclusão dos cursos de Escrita Fiscal 

e Departamento Pessoal. 

A parceria possibilita a formação de jovens no cam-

po da Escrita Fiscal e Departamento Pessoal, com-

plementando a capacitação prévia oferecida pelo 

Cepro. O projeto, que faz parte do programa Sescon 

Solidário, garante, aos formandos, a inserção de seu 

currículo no banco de talentos da entidade, como um 

serviço adicional de exposição ao mercado.

4ª turma do Programa de Aprendizagem Profi ssional para 
Surdos e Pessoas com Defi ciência Física

Cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal

Relatório Anual 2010

Formatura foi marcada por homenagens que emocionaram a todos

Turma de formandos do Cepro, junto com profi ssionais da FRSP e do Sescon

Mariana Graça, colaboradora da Danisco Brasil
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“Saúde e Sexualidade 

na Adolescência” foi a 

palestra ministrada pelas 

enfermeiras Cléia Rocha, 

Cristiane Biscaino Aguera e 

Marcia Benedita de Carva-

lho, como parte do projeto 

de parceria do Cepro com a 

Porto Seguro Saúde.

A palestra, que aconteceu 

nas Unidades Granja Vianna 

e Campus Oeste, teve como 

objetivo informar os jovens 

com relação à prevenção das 

doenças sexualmente trans-

missíveis e da AIDS.

Palestra inaugural – cursos do 1º semestre
Na palestra inaugural do 1º semestre para a 3ª turma do Programa de Aprendizagem para Surdos e Pessoas com De-

fi ciência Física e a 7ª turma 

do Programa de Aprendiza-

gem Profi ssional, a diretora 

do Cepro, Susana Penteado, 

falou aos alunos e seus fa-

miliares sobre as principais 

exigências do mercado de 

trabalho e como se preparar 

de forma adequada para o 

ingresso na vida profi ssio-

nal. As atividades a ser de-

senvolvidas durante o curso 

e orientações sobre postura 

profi ssional também pau-

taram a conversa, que foi 

de boas-vindas e de convite 

para um trabalho centrado 

no comprometimento com 

os estudos.

Saúde e Sexualidade na Adolescência

Relatório Anual 2010

Palestra alertou para a importância da prevenção de DSTs

A coordenadora Susana Penteado apresenta o curso

Susana Penteado, diretora do Cepro, falou à 8ª turma 

do Programa de Aprendizagem Profi ssional e à 4ª turma 

do Programa de Aprendizagem para Surdos e Pessoas com 

Defi ciência Física, na aula inaugural dos cursos do 2º se-

mestre. A diretora do Cepro apontou as principais diretri-

zes dos cursos, evidenciando questões a ser trabalhadas 

nas aulas e chamando a atenção para a importância da 

dedicação ao aprendizado, fator essencial a um bom de-

sempenho na futura vida profi ssional. A palestra, traduzi-

da, simultaneamente, na Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

contou, também, com a presença de familiares, cuja parti-

cipação no sucesso dos alunos foi ressaltada.

Palestra inaugural – cursos do 2º semestre
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Cepro e Selur: 
parceria renovada 

A Fundação de Rotarianos de São 

Paulo e o Sindicato das Empresas de 

Limpeza Urbana de São Paulo (Selur) 

renovaram a parceria, por tempo in-

determinado, que garante a continui-

dade do Programa de Aprendizagem 

Profi ssional para Surdos e Pessoas 

com Defi ciência Física.

No ato de renovação da parceria, 

que signifi ca o benefício da formação 

profi ssional a cerca de 40 alunos por 

semestre, o presidente da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, Eduardo 

de Barros Pimentel, e do Selur, Ario-

valdo Caodaglio, exaltaram o caráter 

social do projeto que garante a em-

pregabilidade e fortalece a autoesti-

ma dos jovens.

 PARCERIA

Cidadania
O presidente 2010-11 do Rotary Club 

Embu - Distrito 4610, Benedicto Dutra, pro-

feriu a palestra “A visão de um futuro me-

lhor”, abordando questões ligadas à prática 

da cidadania, atitudes de comprometimen-

to, ética e postura profi ssional. Benedicto 

Dutra, que tem várias obras publicadas nas 

áreas de educação, saúde, família e vida 

profi ssional, enfatizou a importância de se 

estabelecerem propósitos defi nidos na car-

reira profi ssional. O palestrante falou sobre 

o momento especial que os jovens vivem, 

de consciência sobre si mesmos, melhoran-

do sua capacidade de aprendizagem e tor-

nando-se melhor preparados para ingressar 

no mercado de trabalho.Benedicto Dutra entrega exemplares de uma de suas publicações para os aprendizes

Susana Penteado, Ariovaldo Caodaglio e Eduardo de Barros Pimentel

Astrazeneca
A ação de parceria entre o Centro Profi ssionalizante Rio 

Branco (Cepro) e a Astrazeneca Brasil levou os alunos 

à empresa onde, em conversa com a psicóloga Adriana 

Saba, discutiram questões relacionadas ao dia a dia do 

trabalho, como respeito aos horários, uso de roupas ade-

quadas ao ambiente, utilização responsável dos recursos 

da empresa, entre outras. As refl exões propostas durante 

o evento foram enriquecidas com depoimentos de co-

laboradores que ingressaram na empresa ainda jovens, 

como menores aprendizes ou estagiários.
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CENTRO PROFISSIONALIZANTE RIO BRANCO

O Cepro participou de reuniões mensais do Fórum Paulista 

de Aprendizagem, realizadas em São Paulo, na sede da Su-

perintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado 

de São Paulo – SRTE/SP. Na ocasião, foram formadas comis-

sões em função dos objetivos das instituições-membro, que 

deverão apresentar suas propostas de trabalho à assembleia 

plenária, para posterior incorporação ao planejamento con-

solidado do Fórum.

A iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ob-

jetiva promover o debate e mobilizar a sociedade com relação 

à inclusão de aprendizes no mercado de trabalho. Por meio 

do Cepro, a Fundação de Rotarianos de São Paulo passou a 

integrar esse fórum a partir de 2009, como representante do 

grupo de entidades certifi cadoras de porte médio, devendo 

colaborar para que se produzam, em sua plenitude, os efeitos 

da Lei de Aprendizagem Profi ssional 10.097/2000.

REP - Rotary Ensino Profi ssionalizante 

O Cepro participou de reuniões mensais do Rotary Ensino Profi ssionalizante (REP), que defi niu as atividades de 2010. 

Os encontros reúnem representantes das entidades para-rotárias que atuam no campo da aprendizagem profissio-

nal, constituindo-se uma rica oportunidade para avaliar, desenvolver e fortalecer programas destinados à formação 

profissional de jovens. 

 RELACIONAMENTO COM ORGANIZAÇÕES

Fórum Paulista de Aprendizagem Profi ssional

Cepro participou de reuniões do REP

Representantes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, entidades certifi cadoras, Ministério Público e Prefeitura de São Paulo
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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

  HOMENAGEM AOS FUNDADORES

Graças à visão dos fundadores – que interpretaram, com notório espírito empreendedor, as 

necessidades da comunidade paulistana no campo do ensino, a obra da Fundação de Rotarianos de 

São Paulo tornou-se realidade. Nossa homenagem à sua generosidade, desprendimento e coragem 

frente à nobre tarefa que empreenderam em favor da educação, única forma de se garantir o 

desenvolvimento e o fortalecimento da sociedade.
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  HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DA DIRETORIA

Marcos Gasparian
1955 a 1967

José Ermírio de Moraes Filho
1967 a 1997

José Ermírio de Moraes
1951 a 1955

Álvaro Machado
1946 a 1950

A estes rotarianos ilustres – Álvaro Machado, José Ermírio de Morais, Marcos 

Gasparian e José Ermírio de Morais Filho – que conferiram ao projeto da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo bases fi rmes para que se tornasse referência nacional 

e internacional na área da educação, nossa homenagem. Sua forte presença 

à frente da instituição determinou, efetivamente, a realização do sonho dos 

fundadores, graças a um conjunto de habilidades e competências próprias de sua 

atuação profi ssional brilhante, inspiradas pelo espírito obstinado de servir.
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Joaquim Romeu Teixeira Ferraz
Falecido em  28 de agosto de 2010, atuou, por 40 anos, como rotariano. Sócio do Rotary Club de 

São Paulo desde 1970, foi seu Presidente no ano rotário de 1984-85  e  membro do Conselho Superior 

da Fundação de Rotarianos de São Paulo.  Professor de Direito Constitucional, coordenou e  lecionou  

em diversos cursos e seminários em diversas entidades, assumiu vários cargos públicos e foi membro e 

presidente de várias comissões e programas rotários. 

Joaquim Romeu Teixeira Ferraz deixa saudades por sua efetiva e efi ciente participação em destacados 

projetos de várias instituições, sempre observando os preceitos e objetivos específi cos de cada uma, 

alegria contagiante, simpatia e amizade sincera.

  HOMENAGEM PÓSTUMA
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  ENTIDADES MANTIDAS

Faculdades 
Integradas 
Rio Branco
Graduação

Administração
Ciências Econômicas
Direito
Design
Editoração
Jornalismo
Pedagogia
Publicidade e Propaganda
Rádio e TV
Relações Internacionais
Relações Públicas
Sistemas de Informação

Graduação em dois anos 

Tecnológicos

Comércio Exterior
Gestão Comercial
Marketing
Produção Audiovisual

MBA

Branding - Gestão de Marcas

Banking

Gestão e Internacionalização de 

Empresas

Pós-Graduação

Gestão Criativa
Gestão de Finanças
Gestão de Marketing
Gestão de Negócios
Gestão de Recursos Humanos
Relações Internacionais
Responsabilidade Social Corporativa
Jornalismo Contemporâneo e Novas 
Mídias

Colégio Rio 
Branco
Educação Infantil (parte das aulas 
ministradas em inglês)
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio

Atividades 
extracurriculares

Coral
Escola de Esportes
Treinamento Esportivo
Teatro
Ofi cina de Artes
Xadrez
Cultura Judaica
Teatro
Inglês – Alumni
Espanhol 
Natação
Programa Revisão
Jornada de Profi ssões
Dança**
Ballet*
Jazz*
Fanfarra / Percussão *
Flauta doce*
Ginástica Olímpica*
Trampolim Acrobático*
Orquestra Orff*

**Somente Higienópolis

*Somente Granja Vianna

Escola para 
Crianças Surdas 
Rio Branco
Educação Bilíngue (Língua Brasileira 
de Sinais - Libras e Língua Portuguesa 
Escrita)
Programa de Estimulação do 
Desenvolvimento - PED - 0 a 3 anos 
Educação Infantil
Ensino Fundamental I
Inclusão no Colégio Rio Branco e em 
escolas regulares, a partir da 5ª série, 
com acompanhamento de tradutores/
intérpretes de Libras e Língua 
Portuguesa. 
Inclusão no Cepro e nas Faculdades 
com acompanhamento de tradutores/
intérpretes de Libras e Língua 
Portuguesa

 

Centro 
Profi ssionalizante 
Rio Branco
Programa de Aprendizagem Profi ssional 
(Lei do aprendiz)
Programa  de Aprendizagem Profi ssional 
para Surdos e Pessoas com Defi ciência
(parceria Selur) 
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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

Entidades Mantidas
Colégio Rio Branco
Faculdades Integradas Rio Branco
Escola para Crianças Surdas Rio Branco
Centro Profi ssionalizante Rio Branco
Ensino a Distância

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
Fone: (11) 3829-2900
Diretoria: ramal 2927

Unidade Granja Vianna
Diretor
Roberto Alves Sales
Fone: (11) 4613-8500
Diretoria: ramal 8471

FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
www.riobrancofac.edu.br
Fone: (11) 3879-3100 / 0800-559611

Diretor-Geral
Edman Altheman
diretoriageral@riobrancofac.edu.br
Diretoria: ramal 3128

ESCOLA PARA CRIANÇAS SURDAS RIO BRANCO
www.ecs.org.br
Fone: (11) 4613-8500

Diretoria de Unidade Socioeducacional
Sabine Antonialli Arena Vergamini
ecs@ecs.org.br
Secretaria: ramal 8478

CENTRO PROFISSIONALIZANTE RIO BRANCO
www.cepro.org.br
Fone: (11) 4613-8500

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

ENSINO A DISTÂNCIA RIO BRANCO
www.riobrancoead.edu.br
Fone: (11) 3879-5417

Coordenador
Wagner Tadeu Mendes
atendimento@riobrancoead.edu.br
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