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MISSÃO

VISÃO

VALORES
ÉTICA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

SER HUMANO

GESTÃ O

QUALIDADE

“SERVIR COM EXCELÊNCIA, POR MEIO DA
EDUCAÇÃO, FORMANDO CIDADÃOS ÉTICOS,
SOLIDÁRIOS E COMPETENTES.”

“SER REFERÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.”

Observar os mais elevados princípios e padrões éticos, 
dando exemplo de solidez moral, honestidade e integridade.

Exercer a cidadania contribuindo, por meio da educação, 
para o desenvolvimento da Sociedade
e respeito ao meio ambiente.

Propiciar um tratamento justo a todos, valorizando o trabalho
em equipe, estimulando um ambiente de aprendizagem, 
desenvolvimento, respeito, colaboração e autoestima.

Valorizar e seguir os princípios da Transparência, Equidade, 
Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.

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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DIRETORIA E CONSELHOS

DIRETORIA (01/JUL/13 - 30/JUN/16)

CONSELHO FISCAL (01/jul/13 - 30/jun/16)

Efetivos:      Irineu De Mula
Salvador Strazzeri
Flávio Farah

Suplentes:   Annibal Antunes Júnior
Alberto Joaquim Alzueta
Antonio Gava Netto

CONSELHO DE PRESIDENTES  (01/jul/13 - 30/jun/14)

Paulo Eduardo Grimaldi
RCSP - Memorial da América Latina - D/4610  
Presidente

Marcos Totoli
RCSP - Sul - D/4420 
Vice-Presidente

Francisco Roberto Longo
RCSP - Alto da Mooca - D/4430
Secretário

Nahid Chicani 
Presidente
(RCSP)

Ivo Nascimento  
1° Vice-Presidente
(RCSP)

Chucrallah Salem El Tayar
2° Vice-Presidente 
(RCSP - Norte)
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CONSELHO SUPERIOR (01/JUL/13 - 30/JUN/16)

Rubens Hannun  
1° Secretário 
(RCSP - Sul)

Mário Sérgio M. Cardoso
2ª Secretário
(RCSP - Oeste)

João Carlos Correia 
1° Tesoureiro 
(RCSP - Santo Amaro)

Luis Eduardo Schoueri 
2° Tesoureiro
(RCSP - Leste)

Carlos Jerônimo 
da Silva Gueiros  
Presidente

 
        

Antonio José da Costa
Vice-Presidente                                         

Samir Nakhle Khoury 
Secretário    
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Atuar na área 
da Educação, 
o maior bem 
transformador de 
uma sociedade, 
é o desafio que 
a nova Diretoria 

da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo assumiu para a gestão 
2013/2016. Sabemos que essa 
grande honra que recebemos 
deve ser recompensada com 
muito trabalho e dedicação, à 
altura da importância que nossa  
atuação educacional representa 
para a sociedade.

A Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, em mais de 67 
anos de história, acompanhou 
importantes transformações 
sociais, econômicas e políticas, 
não apenas no Brasil, como, 
também, no mundo, sempre 
com visão de futuro e valores 
calcados na missão de “Servir 
com excelência, por meio da 
educação, formando cidadãos 
éticos, solidários e competentes”, 
no Colégio Rio Branco, nas 
Faculdades Integradas Rio 

Branco, no Ensino a Distância 
Rio Branco, no Centro 
Profissionalizante Rio Branco 
e no Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco. 

Temos o objetivo de crescer e 
desenvolver, continuamente, a 
Fundação de Rotarianos de São 
Paulo e suas mantidas, buscando 
e mantendo importantes 
parcerias, trabalhando em equipe 
e valorizando os profissionais de 
alto nível que a instituição tem 
em todos os setores. 

Engajada em seu desenvolvimento 
contínuo, a Fundação, ao longo 
de sua história, tem diversificado 
suas atividades para atender 
às necessidades da sociedade 
e, em especial, nesses últimos 
16 anos em que Eduardo de 
Barros Pimentel esteve à frente 
da Diretoria, avançou na área de 
ensino superior, com a criação das 
Faculdades Integradas Rio Branco e 
do Ensino a Distância Rio Branco. 

O ano de 2013 foi marcado por 
um intenso trabalho dos novos 
diretores, que participaram, 
ativamente, de encontros 
estratégicos, como o Missão e 
Visão especial, e interagindo 
com gestores, educadores e 
alunos de todas as instituições, 
que nos visitam com frequência. 

O Planejamento Estratégico e 
a Governança Corporativa são as 
marcas da gestão da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, 

importantes transformações 
sociais, econômicas e políticas, 
não apenas no Brasil, como, 
também, no mundo, sempre 
com visão de futuro e valores 
calcados na missão de “Servir 
com excelência, por meio da 
educação, formando cidadãos 
éticos, solidários e competentes”, 
no Colégio Rio Branco, nas 
Faculdades Integradas Rio 

Branco, no Ensino a Distância 
Rio Branco, no Centro 
Profissionalizante Rio Branco 
e no Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Nahid Chicani
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permitindo o desempenho de 
qualidade e a alta performance 
das instituições Rio Branco e das 
pessoas que nelas trabalham.

A Fundação de Rotarianos de 
São Paulo conquistou, ao longo 
do tempo, importante visibilida-
de nacional e internacional, rece-
bendo importantes visitas. Neste 
ano, recebemos a visita dos pre-
sidentes do Rotary International 
2012/2013 e 2014/15, respecti-
vamente Sakuji Tanaka e Gary 
Huang. Nossa instituição valoriza 
o benchmarking internacional na 
área da educação e levou seus 
profissionais para a China, Fin-
lândia e Estados Unidos, para co-
nhecerem modelos de sucesso 
nesses países.

Por meio do Colégio Rio 
Branco, a Fundação fortaleceu, 
ainda mais, seus laços com a 
Finlândia, país de destaque in-
ternacional na educação. Rea-
lizamos dois seminários inter-
nacionais sobre o sistema de 
educação finlandês, recebendo 
a visita da Ministra de Educação 
e Ciências da Finlândia, Krista 
Kiuru. Estabelecemos, ainda, 
um termo de cooperação com a 
Tampere University of Applied 
Sciences (Tamk University), para 
a realização de um curso de de-

senvolvimento docente.
O ano de 2013 foi muito 

importante para as Faculdades 
Integradas Rio Branco, que 
inauguraram edifício exclusivo no 
Campus Granja Vianna, levando 
para a região a excelência em 
ensino superior. Esse avanço 
representou, para a Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, um 
passo essencial na consolidação 
de nosso complexo educacional.

O Ensino a Distância Rio Branco 
avançou com novos cursos de 
extensão e com a intensificação 
de suas atividades junto 
às instituições Rio Branco, 
oferecendo plataformas e 
soluções modernas para as 
atividades dos docentes, como o 
Moodle 2.0, com novos recursos 
para as atividades.

Em um movimento de expansão, o 
Centro Profissionalizante Rio Branco 
inseriu, no mercado de trabalho, 
jovens aprendizes capazes de atuar 
com responsabilidade e maturidade 
nas empresas parceiras. O Programa 
de Aprendizagem Profissional  para 
Surdos e Pessoas com Deficiência 
Física, que completou cinco anos, 
demonstra a preocupação da ins-
tituição em valorizar a diversida-
de e preparar essas pessoas para a 
atuação profissional.

Como referência nacional 
e internacional na educação 
bilíngue de surdos, o Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco, 
em 2013, atuou fortalecendo a 
cultura surda junto aos alunos 
e familiares, estimulando seus 
professores e profissionais a 
representarem a instituição em 
importantes encontros e eventos 
sobre a educação de surdos.

Marcamos, ainda, este ano de 
transição da Diretoria, deixando, 
para os diretores anteriores, o 
profundo agradecimento por 
tudo o que fizeram e que servirá 
como norte e motivação. Com a 
colaboração de toda a Diretoria, 
dos conselhos e comitês, 
queremos promover o crescimento 
e o desenvolvimento contínuo 
das instituições Rio Branco com 
dedicação, transparência e ética.

A Fundação de Rotarianos 
de São Paulo oferece à 
sociedade, por meio de suas 
mantidas, uma atuação de 
responsabilidade através da 
educação de excelência. Para 
2014, assumimos novas metas e 
desafios que empreenderemos 
em nome das crianças, jovens 
e adultos aos quais dedicamos 
nosso trabalho. 
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12 Relatório Anual 2013

Os membros do Conselho 
Superior da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo elegeram, 
em junho de 2013, sua Mesa Di-
rigente, o presidente da Diretoria 
e o Conselho Fiscal da instituição 
para o mandato de 1º de julho de 
2013 a 30 de junho de 2016.

A mesa dirigente do Conselho 
Superior ficou composta por 

ELEIÇÕ ES

NOVA DIRETORIA

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros 
na Presidência, Antônio José da 
Costa na Vice-Presidência e Samir 
Nakhle Khoury como Secretário. 
A nova diretoria passou a ser 
formada por Nahid Chicani na 
Presidência; Ivo Nascimento na 
1ª Vice-Presidência; Chucrallah 
Salem El Tayar na 2ª Vice-
Presidência; Rubens Hannun   

João Carlos Correia, Rubens Hannun, Ivo Nascimento, Nahid Chicani, Chucrallah Salem El Tayar, Mário Sérgio Mendes Cardoso e Luis Eduardo Schoueri
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13Relatório Anual 2013

como 1º secretário; Mário Sérgio 
Mendes Cardoso como 2º se-
cretário; João Carlos Correia como 
1º tesoureiro e Luis Eduardo 
Schoueri como 2º tesoureiro.

Para o presidente da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, Nahid 
Chicani, a nova Diretoria deseja dar 
continuidade aos trabalhos realiza-
dos nas gestões anteriores. “Temos 

nacional que a Fundação con-
quistou ao longo do tempo, 
recebendo importantes visitas, in-
clusive dos presidentes do Rotary 
International, e promovendo via- 
gens de benchmarking educacio-
nal, que levam diretores e gestores 
a conhecerem modelos de sucesso 
na área da educação em diversos 
países.  

A nova 
Diretoria foi 
eleita para o 
mandato de 

1º de julho de 
2013 a 30 de 

junho de 2016.

o objetivo de crescer e de desen-
volver, continuamente, a Fundação 
de Rotarianos de São Paulo e suas 
mantidas, buscando e mantendo 
importantes parcerias, trabalhando 
em equipe e valorizando os profis-
sionais de alto nível que a instituição 
tem em todos os setores”, afirmou.

O presidente destacou, ainda, 
a visibilidade nacional e inter- 
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CONSELHO DE PRESIDENTES
O Conselho de Presidentes reuniu-se, em julho, para empossar os novos membros e 
eleger a Mesa Dirigente para a gestão 2013/14.

 Sob a presidência de Marcio 
de Almeida Rodrigues Fago, foi 
realizada reunião para empossar 
os novos membros e a mesa diri-
gente para a gestão 2013/2014, 
que ficou assim constituída: 
Paulo Eduardo Grimaldi (RCSP - 
Memorial da América Latina - D. 
4610) presidente; Marcos Totoli 
(RCSP - Sul - D. 4420) vice-pre-
sidente; e Francisco Roberto 
Longo (RCSP - Alto da Mooca - D. 
4430) secretário.

Os eleitos agradeceram a indi-
cação e se colocaram à disposi-
ção da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo e das instituições 
Rio Branco. Marcio Fago destacou 
o aprendizado que adquiriu na 
Presidência do Conselho de 
Presidentes e fez um agrade-
cimento a Eduardo de Barros 
Pimentel, Chanceler das Facul-
dades Rio Branco, pelo apoio 
dado ao Projeto Talento Jovem, 
uma parceria entre a Fundação, 
por meio das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, e os Rotary 
Clubs . O projeto, em sua segunda 
edição, surgiu da iniciativa do 
presidente do Conselho de Pre-
sidentes 2012/13, Márcio Fago, e 
oferece bolsas de estudo a jovens 

talentos indicados pelos clubes.
Eduardo de Barros Pimentel res-

saltou a importância do projeto, 
que permite aos jovens o ingresso 
ao ensino superior em uma insti-
tuição de excelência.

Nahid Chicani, presidente da Dire-
toria da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, fez uma retrospectiva da 
história do Conselho de Presiden-
tes, ressaltando sua importância. 
Agradeceu aos membros da gestão 
2012/13, pelo trabalho realizado e 
desejou sucesso aos novos conse-
lheiros, ressaltando que a participa-
ção e colaboração de todos é muito 
importante e os convidou para visi-
tarem e conhecerem a Fundação de 
Rotarianos de São Paulo e as insti-
tuições Rio Branco.

Edman Altheman, diretor- 
geral das Faculdades Integradas 
Rio Branco, fez apresentação 
do Projeto Talento Jovem, 
com depoimentos de alunos 
participantes do programa, 
reforçando que seu objetivo é 
incentivar jovens talentos de 
escolas públicas e privadas a 
terem oportunidade de realizar 
uma formação superior. Nesse 
sentido, os Rotary Clubs 
assumem um importante papel 

Os eleitos 
agradeceram 
a indicação e 

se colocaram à 
disposição da 
Fundação de 

Rotarianos de 
São Paulo.

Francisco Roberto Longo, Nahid Chicani, Paulo Eduardo Grimaldi, Marcos Totoli e Marcio de Almeida Rodrigues Fago

de identificar esses jovens nas 
diversas comunidades.

Estiveram presentes à reunião, 
além de conselheiros, convida-
dos e gestores, o presidente 
da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, Nahid Chicani; Ivo 
Nascimento, 1º vice-presidente; 
Chucrallah Salem El Tayar, 2º vice-
presidente; Mario Sergio Mendes 
Cardoso, 2º secretário; e Antonio 
José da Costa, vice-presidente do 
Conselho Superior.  
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CONSELHO COMUNITÁ RIO
O Conselho Comunitário da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo reuniu-se em agosto para empossar seus novos 
membros para a gestão 2013/2014.

Na reunião, presidida pelo pre-
sidente da Fundação, Nahid 
Chicani, foi empossada a Mesa 
Dirigente do Conselho para a 
gestão 2013-14, composta por 
José Antônio Figueiredo Antiório, 
reconduzido como vice-presiden-
te, e José Américo Fischmann, 
reeleito secretário.

Participaram da reunião o Go-
vernador 1991/92, Sizenando 
Affonso, Membro Honorário do 
Conselho, e Eduardo de Barros 
Pimentel, Chanceler das Faculda-
des Integradas Rio Branco, além 
dos presidentes e representantes 
dos Rotary Clubs da região.

Na ocasião, Marco Rossi, supe-
rintendente da Fundação, e Edman 
Altheman, diretor-geral das FRB, 
apresentaram o novo campus Granja 
Vianna das Faculdades e falaram 
sobre a proposta de oferecer Ensino 
Superior de qualidade na região, 
junto às demais mantidas, garantin-
do formação acadêmica de qualida-
de em todos os níveis.

Edman Altheman apresentou o 
Projeto Talento Jovem, que concede 
bolsas de estudo aos alunos indi-
cados pelos Rotary Clubs perten-
centes aos Conselhos Comunitário 
e de Presidentes, conforme regula-
mento próprio.

Susana Penteado, diretora do 
Centro Profissionalizante Rio 
Branco, expôs os trabalhos de-
senvolvidos com o Programa 
de Aprendizagem Profissional e 
Programa de Aprendizagem Pro-
fissional para Surdos e Pessoas 
com Deficiência Física, além das 
importantes parcerias estabeleci-
das com renomadas empresas. Na  
sequência, apresentou o projeto 
de expansão do Cepro para outras 
regiões, cujo apoio dos Rotary 
Clubs torna-se imprescindível.

Esteve presente, ainda, o com-
panheiro Luis Gustavo Napolitano, 
membro do RC Cotia - Granja Viana 
Empresarial, e também vereador do 
município de Cotia, que comentou 
sobre seu projeto, apresentado ao 
prefeito, para viabilizar o transpor-
te público gratuito aos alunos de 
cursos profissionalizantes, con-
templando, consequentemente, os 
alunos do Cepro.

Finalizando, por indicação do 
presidente Nahid Chicani e con-
cordância de todos, Eduardo de 
Barros Pimentel passou a ser 
Membro Honorário do Conselho 
Comunitário, uma homenagem 
pela criação deste em 1998 e por 
toda sua dedicação à causa edu-
cacional na região. 

 

A mesa 
dirigente do 

Conselho 
Comunitário foi 

eleita para
a gestão

2013-2014.

Nahid Chicani
José Antônio  

 Figueiredo Antiório José Américo Fischmann 
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PLANEJAMENTO

Integração e compartilhamento marcaram o 10º Encontro 
Missão e Visão da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
que reuniu diretores, conselheiros e gestores das institui-
ções Rio Branco, em abril. Realizado no salão do Edifício 
Rotary, na Unidade Higienópolis, o encontro promoveu 
a troca de informações sobre os trabalhos desenvolvidos 
pelas mantidas no ano de 2012.

Eduardo de Barros Pimentel, presidente da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo na ocasião, destacou a importância do encontro para a disse-
minação de informações sobre o trabalho realizado pelas instituições Rio 
Branco. Segundo ele, uma atuação em equipe, com o conhecimento e o 
envolvimento de todos, contribui para melhores resultados.

Marco Rossi, superintendente da Fundação, falou sobre Governança 
Corporativa, destacando seus conceitos e aplicação na instituição. Apre-
sentou seus objetivos e princípios universais, que são Transparência, 
Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa, destacan-
do que a boa governança corporativa é uma jornada, não um destino.

O superintendente da Fundação, Marco Rossi, a diretora-geral do 
Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, o diretor-geral das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, Edman Altheman, o coordenador do Ensino a Distância 
Rio Branco, Wagner Tadeu Mendes, a diretora do Centro Profissionalizan-
te Rio Branco, Susana Penteado, e a diretora do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco, Sabine Vergamini, apresentaram as atividades de suas 
respectivas mantidas, falaram sobre a visão de futuro e apresentaram a re-
trospectiva em vídeo. Em seguida, foram formadas seis rodas de discus-
são, em que cada gestor respondia às perguntas feitas, interagindo com 
os participantes.  

EN
CO

NT
RO

 M
ISS

ÃO
 E 

VIS
ÃO

10º 

Diretores, conselheiros e gestores reuniram-se no encontro
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Com o objetivo de oferecer à nova Diretoria da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo melhor visibilidade sobre a 
obra educacional das instituições Rio Branco, por meio de 
uma dinâmica troca de ideias, foi realizado, em agosto, o 
Encontro Missão e Visão Especial.

O encontro 
teve o objetivo 
de oferecer à 

nova diretoria 
da Fundação 

melhor 
visibilidade 
sobre a obra 

das instituições 
Rio Branco.

Considerado, pelo presidente da 
Fundação, Nahid Chicani, um impor-
tante momento de compartilhamen-
to, o encontro contou com a presença 
de Ivo Nascimento, Chucrallah Salem 
El Tayar, Rubens Hannun, Mário 
Sérgio Mendes Cardoso e João Carlos 
Correia, diretores da Fundação; 
Flávio Farah, dos Conselhos Fiscal 
e Superior; Sylvia Passarelli, 
GD 2015/16 do D4610 e membro do 
Conselho Superior; Paulo Grimaldi 
e Marcos Totoli, presidente e  

ENCONTRO MISSÃ O E VISÃ O ESPECIAL

vice-presidente do Conselho de Pre-
sidentes da Fundação; Dino Samaja, 
Roberto Braz Matos Macedo e 
Roberto Duailibi, membros do 
Comitê de Desenvolvimento da 
Fundação; e Eduardo de Barros 
Pimentel, chanceler das Faculdades 
Integradas Rio Branco.

Marco Rossi, superintendente da 
Fundação, falou sobre Governança 
Corporativa e os diretores das ins-
tituições Rio Branco apresentaram 
seus  trabalhos. 

Susana 
Penteado

Marco 
Rossi

Sabine
Vergamini

Wagner Tadeu 
Mendes

Nahid
Chicani

Edman 
Altheman 

Esther 
Carvalho 
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HOMENAGENS

Em um encontro especial, diretores e professores das Instituições Rio Branco 
homenagearam Eduardo de Barros Pimentel e Nahid Chicani, marcando a transição de 
diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Durante a solenidade, a dire-
tora-geral do Colégio Rio Branco, 
Esther Carvalho, ressaltou que o 
momento era de celebração pela 
trajetória de Eduardo de Barros 
Pimentel, e pelo início da gestão, 
como presidente da Diretoria, de 
Nahid Chicani.

As professoras do Colégio Rio 
Branco, Maria José Zampirollo e 
Rosa de Rezendes Papoula Calado, 
realizaram uma homenagem ao 
casal Maria Thereza e Eduardo 
de Barros Pimentel, ressaltan-
do a marca que um bom professor 
deixa em seus alunos. “Eduardo de 
Barros Pimentel, vemos em sua per-
sonalidade uma identificação com 
o caminho da educação, um enge-
nheiro com vocação para ser profes-
sor. Pensamos em torná-lo profes-
sor do Colégio Rio Branco, com este 

ENCONTRO RIOBRANQUINO ESPECIAL HOMENAGEIA PRESIDENTES 
DA DIRETORIA DA FUNDAÇÃ O DE ROTARIANOS DE SÃ O PAULO

diploma de professor emérito”, des-
tacaram as professoras ao entregar 
ao ex-presidente da Fundação um 
quadro de homenagem, que o 
tornou Professor Emérito do Colégio 
Rio Branco.

Alexandre Melendes, professor do 
Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco, e Rubens Campos, instru-
tor do Centro Profissionalizante Rio 
Branco, prestaram uma homenagem 
ao casal Yara e Nahid Chicani, 
dando as boas-vindas ao novo pre-
sidente da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo e destacando todo 
apoio com que o novo dirigente 
poderá contar em sua gestão.

O evento contou, ainda, com a 
apresentação do Coral Rio Branco, 
que, acompanhado pelas maes-
trinas Heloisa Lobo e Suziane Ma-
dureira, encantou a todos com 
suas canções. 

Nahid Chicani 
e Eduardo 
de Barros 

Pimentel foram 
homenageados 
por diretores e 
colaboradores 

das instituições 
Rio Branco.

Ao centro, os casais  Yara e Nahid Chicani e Maria Thereza e Eduardo Pimentel, com gestores da FRSP
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Eduardo de Barros Pimentel, presidente da 
diretoria da Fundação, de 1997 a 2013, foi 
homenageado como presidente emérito.

Eduardo de Barros Pimentel foi homenageado no Congresso e Feira de Educação Saber.

Na ocasião, foi descerrada a placa comemorativa, na 
presença do presidente da diretoria da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo, Nahid Chicani, conselheiros, diretores 
das instituições Rio Branco, familiares e convidados.

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, presidente do Conselho 
Superior da Fundação, apresentou os dezessete presiden-
tes eméritos da Fundação que compõem a galeria de home-
nagens. Também destacou a atuação de Eduardo de Barros 
Pimentel durante os dezesseis anos em que esteve à frente 
da diretoria da Fundação.

O presidente Nahid Chicani ressaltou o trabalho do home-
nageado, ícone na área educacional, que muito lhe ensinou 

Em reconhecimento às perso-
nalidades que contribuem para 
a educação no país, o Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino 
no Estado de São Paulo (Sieeesp) 
concede, anualmente, a Medalha 
do Mérito Educativo. 

Eduardo de Barros Pimentel foi 
indicado à homenagem por José 
Antônio Figueiredo Antiório, 
membro do Sieeesp e Vice-Pre-
sidente do Conselho Comunitá-
rio da FRSP.

Na presença de Marco Rossi, su-
perintendente da Fundação de Ro-
tarianos de São Paulo, na ocasião 
representando o presiden-
te da Fundação, Nahid Chicani; 
Ivo Nascimento, vice-presiden-
te da Fundação; Esther Carvalho, 

FUNDAÇÃ O DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO TEM NOVO PRESIDENTE EMÉRITO

FUNDAÇÃ O FOI HOMENAGEADA COM MEDALHA DO MÉRITO EDUCATIVO

Maria Thereza e Eduardo de Barros Pimentel

Eduardo de Barros Pimentel e José Antônio Figueiredo Antiório durante homenagem

ao longo dos anos. Ressaltou, ainda, sua generosidade e comprometimento, que continua agregando às Insti-
tuições Rio Branco, agora, como chanceler das Faculdades Integradas Rio Branco e conselheiro da presidência. 
Eduardo de Barros Pimentel agradeceu a nomeação como presidente emérito e enfatizou o prazer de ter atuado 
a frente da FRSP. 

diretora-geral do Colégio Rio 
Branco; representantes de reno-
madas instituições e educadores 
de várias localidades, Eduardo de 

Barros Pimentel agradeceu a home-
nagem, ressaltando a responsabili-
dade dos educadores na formação 
das crianças, jovens e adultos.  
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HOMENAGEM DO RCSP - JARDIM DAS BANDEIRAS

XXXVI INSTITUTO ROTARY DO BRASIL

Homenageado pela atuação na área da Educação, o presidente da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo 1997-2013, Eduardo de Barros Pimentel, recebeu o prêmio Troféu Bandeirante, 
por iniciativa do Rotary Club de São Paulo Jardim das Bandeiras.

O governador Eduardo de Barros Pimentel foi homenageado como patrono do 36º Instituto 
Rotary do Brasil, realizado em Foz do Iguaçu, Paraná, em setembro.

A premiação visa a homenage-
ar personalidades, profissionais e 
empresários, que se destacam na 
comunidade pelos serviços pres-
tados em prol do bem comum, por 
meio da atuação em suas áreas.

Ao lado do presidente, estavam 
sua esposa Maria Thereza e sua 
filha Thais. A confraternização 
contou com a presença do pre-
sidente do RCSP - Jardim das 
Bandeiras 2012 - 2013, Jorge 
Prudente Carrano, de rotarianos 
e personalidades.

Eduardo de Barros Pimentel, em 
sua fala, destacou que o desejo 
de servir sempre o acompanhou 
em todas suas  atividades. “Este 
espírito de servir é ainda maior 
e mais profundo por meio da 
educação, um bem inestimável e 

A homenagem foi em reconheci-
mento às obras e realizações de-
senvolvidas durante sua trajetória 
à frente da Presidência da Direto-

perene”. O presidente da Fundação recebeu a homenagem das mãos de 
José Antonio Figueiredo Antiório, Diretor 2011-13 do Rotary International e 
vice-presidente do Conselho Comunitário da Fundação.  

ria da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, por 16 anos, de 1997 a 
2013, dedicando grande parte de 
sua vida à Fundação e ao Rotary.

Henry Jacques Klein, presidente 2013/14 do RCSP Jardim das Bandeiras, Jorge 
Carrano, presidente 2012/13 do RCSP Jardim das Bandeiras, Eduardo de Barros 
Pimentel e José Antônio Figueiredo Antiório

Casal Maria Thereza e Eduardo de Barros Pimentel com o casal Célia e Luis Vicente Giay

Ao lado de sua esposa, Maria 
Thereza, recebeu as honrarias da 
diretora do Rotary International 
2013/2015 e convocadora do Ins-
tituto, Celia Giay. Nessa ocasião, 
Eduardo de Barros Pimentel, 
aproveitou a oportunidade para 
divulgar a Fundação e suas ins-
tituições mantidas - Colégio Rio 
Branco, Faculdades Integradas 
Rio Branco, Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, Centro 
Profissionalizante Rio Branco e 
Ensino a Distância Rio Branco.

Nahid Chicani, presiden-
te da Diretoria da Fundação, 
também participou do evento, 
que contou com a presença de 
ilustres rotarianos e de seus 
familiares, além de jovens do 
Interact e Rotaract.  
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CÂ MARA MUNICIPAL CELEBRA O DIA DO ROTARY

8º ENCONTRO PAULISTA DE FUNDAÇÕ ES

A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi 
homenageada durante as comemorações do Dia 
do Rotary na Câmara Municipal de São Paulo. A 
cerimônia marcou os 108 anos do Rotary International 
e os 90 anos de atuação do Rotary no Brasil.

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, como nos anos anteriores, marcou presença no 
8º Encontro Paulista de Fundações, realizado pela Associação Paulista de Fundações (APF), 
no Espaço Sociocultural do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em São Paulo, cujo 
tema central foi “O Protagonismo da Sociedade Civil no Desenvolvimento”.

A solenidade, que também homenageou 
Paulo Viriato Correa da Costa, presidente de 
Rotary International 1990/1991, teve a parti-
cipação do diretor-geral das Faculdades Rio 
Branco, Edman Altheman. O Coral Rio Branco, 
acompanhado pelas maestrinas Suziane Ma-
dureira e Heloisa Lobo e prestigiado pela di-
retora-assistente da Unidade Higienópolis 
do Colégio, Valquíria Rodrigues, apresentou 
as músicas “Canção da Paz” e “Nosso Ideal”.

Em sua fala, Ivo Nascimento, assessor 
da Presidência na ocasião e membro do 
Conselho Superior, representando o então 
presidente Eduardo de Barros Pimentel, 
destacou a importância do trabalho do 
Rotary ao longo dos anos, com a realiza-
ção de projetos sociais que ajudam diversas 
instituições. Lembrou, ainda, dos rotaria-
nos idealizadores da obra educacional da 
Fundação, destacando a atuação das insti-
tuições Rio Branco, norteadas pelo ideal de 
servir através da educação. 

Prestigiaram o encontro o pre-
sidente da Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, Nahid Chicani, 
o assessor jurídico Nilton Padredi 
e o gerente de contabilidade Libni 
Dias, a convite da Presidente da 
APF, Dora Silvia Cunha Bueno. O 
evento contou com ilustres pa-
lestrantes vinculados ao Terceiro 
Setor. Na ocasião, também foi 
realizada a entrega do Prêmio Pedro 
Kassab, concedido, na categoria 
Pessoa Física, ao professor doutor 
Flavio Fava de Moraes, membro 
do Comitê de Desenvolvimento da 
Fundação, por sua contribuição à 
sociedade na área da saúde.

EVENTOS

O homenageado realizou grande parte da sua carreira acadêmica na Uni-
versidade de São Paulo e dirigiu três das principais instituições de pesquisa 
do Estado de São Paulo - foi reitor da USP, diretor científico da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Secretário de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (SCTDE).  

Ivo Nascimento e Edman Altheman participaram da solenidade

Nahid Chicani participou do Encontro Paulista de Fundações
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FUNDAÇÃ O CELEBRA O DIA DA EDUCAÇÃ O

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃ O 2013

Para marcar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, a Fundação de Rotarianos 
de São Paulo organizou o “Dia de Celebrar a Educação”. 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo encerrou o ano de 2013 com a tradicional Festa de 
Confraternização, realizada na Unidade Granja Vianna, com a presença de colaboradores e 
suas famílias, diretores, conselheiros, gestores e rotarianos.

O presidente da Diretoria da 
Fundação, Nahid Chicani, agra-
deceu a presença de todos e 
destacou a importância de, juntos, 
alcançarem, cada vez mais, a ex-
celência, nas áreas em que atuam. 

Foram homenageados os funcio-
nários que atuam há 25 anos na 
Fundação: Ailton Barbosa, inspetor; 
Adriane Brasil Alves, professora; e 
Maria Carolina Santos, inspetora, 
todos da Unidade Granja Vianna do 
Colégio Rio Branco. Os colaborado-
res foram agraciados com placa e 
troféu comemorativo.

Com o tema “Prata da Casa”, a 
festa contou com a apresentação 
de bandas e grupos formados por 
colaboradores - samba, chorinho, 
rock e pop foram os estilos musicais 
variados que animaram a festa.

CELEBRAÇÕES

Educadores de todas as mantidas 
– Colégio Rio Branco, Faculda-
des Integradas Rio Branco, Ensino 
a Distância Rio Branco, Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco e 
Centro Profissionalizante Rio Branco 
- reuniram-se para uma grande festa.

Nahid Chicani, presidente da Di-
retoria da Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, proferiu algumas 
palavras na abertura da celebra-
ção, externando que se identifica 
com os educadores e já se sente 
um deles. O presidente ressaltou, 

A tradicional entrega dos presentes para as crianças foi realizada pelo 
Papai Noel, que chegou à festa de helicóptero, surpreendendo a todos. As 
crianças puderam aproveitar a infraestrutura da Unidade Granja Vianna - 
quadras, piscinas, brincadeiras e oficinas diversas. 

também, a impor-
tância dos trabalhos 
diários em sala de 
aula, onde, desde 
que assumiu a pre-
sidência, procurou 
estar presente para 
estreitar a relação 
com os alunos. 

Esther Carvalho, 
diretora-geral do 
Colégio Rio Branco, 

e Susana Penteado, diretora do 
Centro Profissionalizante Rio 
Branco, em nome das demais 
mantidas, parabenizaram todas as 
equipes, valorizando e agradecen-
do a contribuição na formação de 
crianças, jovens e adultos. 

Durante o encontro, Nahid Chicani ressaltou o importante papel dos educadores

Fundação homenageou os colaboradores que atuam há 25 anos na instituição
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ANIVERSÁ RIO DO COLÉGIO RIO BRANCO
Para contar sua história de mais de seis décadas e celebrar seu aniversário, o Colégio Rio 
Branco preparou atividades especiais, envolvendo alunos da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I das Unidades Higienópolis e Granja Vianna. Documentos, fotos e objetos, que 
fazem parte do acervo histórico do colégio, foram expostos aos alunos.

MUSEU ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA

A exposição foi montada pelo 
Museu Armando de Arruda Pereira, 
no prédio da Unidade Higienópo-
lis. Recebidos pela historiadora Ana 
Amélia Sabino, as crianças conhe-
ceram a trajetória do colégio, desde 
sua criação, passando por várias  
mudanças significativas. Entre as 
fotos e uniformes escolares antigos, 
objetos de meados do século XX e 
registros de atividades dos primei-
ros alunos riobranquinos, os estu-

dantes se surpreendiam com o que 
viam e ouviam e eram envolvidos 
na narrativa do colégio, que busca, 
ao longo do tempo, acompanhar as 
evoluções, sem deixar de ser um 
dos mais tradicionais de São Paulo.

A trajetória do colégio foi 
contada, em sala de aula, pelos 
professores, antes das visitas, 
aos alunos da Educação Infantil. 
A professora Maria de Lourdes 
Bellinazzi, que trabalha há cerca 

de cinquenta anos na Unidade Hi-
gienópolis do Colégio, a profes-
sora do 2º ano do Ensino Funda-
mental e ex-aluna Andrea Lopes, 
e Ana Maria Vaccaro, funcionária 
há 38 anos, atualmente bibliotecá-
ria, conversaram com as crianças 
sobre as diferentes épocas que 
passaram na escola. Para encerrar 
as atividades, após conhecerem a 
exposição, todos os alunos fizeram 
registros, por meio de desenhos, 
poemas e textos sobre o que mais 
os chamou à atenção.

Na Unidade Granja Vianna, os 67 
anos do colégio também foram ce-
lebrados. Com a coordenação da 
professora Isabel Simon, as profes-
soras falaram sobre a história, bem 
como suas vivências no Rio Branco. 
Na Educação Infantil, as crianças 
elaboraram, também, painéis que 
foram colocados nos corredores do 
colégio, para comemorar a data.  

EXPOSIÇÃ O MÁ RIO GRUBER

Em outubro, foi realizada a apre-
sentação da exposição, durante o 
tradicional almoço do Rotary Club 
de São Paulo. Na ocasião, Paulo 
Marcondes Torres Filho, membro 
do clube e do Conselho Superior da 
FRSP, dono do acervo, apresentou a 
exposição, falou sobre as produções 
e sua importância e convidou todos 
a prestigiarem.

Junto às obras, puderam ser confe-

Museu Armando de Arruda Pereira preparou uma exposição sobre a história do Colégio Rio Branco

Paulo Marcondes Torres Filho

ridos trabalhos dos alunos do 5º e do 7º ano 
do Ensino Fundamental, realizados durante as 
aulas de Artes.

Os objetivos da exposição foram, além 
de apresentar o trabalho de Mário 
Gruber, estimular a produção, a inter-
pretação e a representação artística, 
fortalecer a educação por meio do 
espaço museológico e contribuir 
para a valorização e preserva-
ção do patrimônio cultural.  

O Colégio Rio Branco realiza exposição, no Museu Armando de Arruda Pereira, 
na Unidade Higienópolis, das obras do artista brasileiro Mário Gruber.
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VISITA DO DIRETOR DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

CIP PROMOVEU PALESTRAS DURANTE O INSTITUTO ROTARY DO BRASIL

A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu a visita do diretor-geral da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

CIP PLOP

Dr. Hélder Lopes, também candidato à Presidência da República 
de seu país, Guiné-Bissau, em sua passagem por São Paulo, visitou 
a Fundação com o objetivo de apresentar seu plano de ação e os 
projetos para o desenvolvimento de seu país  e melhoria de vida para 
seu povo. Na ocasião, solicitou apoio da Fundação no que se refere 
à área educacional, por conhecer o trabalho desenvolvido pela insti-
tuição e suas mantidas.

O diretor geral da CPLP participou do VI Encontro de Rotarianos de 
Países de Língua Portuguesa, realizado em Gramado, no Rio Grande do 
Sul, em 2009, simultaneamente ao XXXII Instituto Rotary do Brasil, onde 
foi um dos palestrantes e abordou os temas “O papel da CPLP e a socie-
dade civil” e “Analfabetismo, Fome, Doenças, Meio Ambiente”. 

Impossibilitado de compare-
cer ao Instituto, o coordenador 
nacional das CIP’s e presidente 
da CIP Plop, Carlos Jerônimo da 
Silva Gueiros, foi representado 
por Eduardo de Barros Pimentel, 
chanceler das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, que exerceu 
tal função de 2004 a 2010.

O chanceler proferiu palestras 
durante a 2ª Sessão Plenária e 
o Seminário de Treinamento dos 
Governadores Eleitos (GET’s), 
com o intuito de reforçar, a esses 
governadores, a importância de 
seus papéis junto aos Coorde-
nadores Distritais da CIP, para o 
bom andamento dos trabalhos 
existentes e a identificação de 
novas parcerias.

Para o Rotary, as CIPs são 
mais uma forma de fomentar a 
paz entre as nações, por meio 
de ajuda mútua. Atualmente, o 

A Comissão Interpaíses (CIP’s) e a Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua 
Oficial Portuguesa (CIP Plop) estiveram presentes no XXXVI Rotary do Brasil.

Brasil possui sete CIP’s formalizadas, contando com a CIP Plop; são 
elas: Brasil-Alemanha; Brasil-Argentina; Brasil-França; Brasil-Itália; 
Brasil-Líbano e Brasil-Peru. Porém, acredita-se que exista um grande 
número de atividades similares sendo realizadas, que poderiam ser 
oficializadas como CIP’s.  

Hélder Vaz Lopes e
Eduardo de Barros Pimentel

EDRI Luis Vicente Giay, EPRI Kalyan Banerjee, PRI 2013-2014 Ron Burton, DRI 2013-15 Celia
Giay, Eduardo de Barros Pimentel, EPRI Frank Devlyn e EDRI José Alfredo Pretoni
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VISITA DO DIRETOR DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

CIP PROMOVEU PALESTRAS DURANTE O INSTITUTO ROTARY DO BRASIL

VISITAS INTERNACIONAIS
PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL, SAKUJI TANAKA, VISITA A FUNDAÇÃ O
“Paz através do servir” é o lema do presidente do Rotary International 2012-13, Sakuji Tanaka, que 
honrou a Fundação de Rotarianos de São Paulo com visita às instituições Rio Branco, em fevereiro.

Nas Faculdades Integradas Rio 
Branco, as boas-vindas ao presi-
dente do RI foram feitas pelo pre-
sidente 1997-2013 da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, Eduardo 
de Barros Pimentel, acompanhado 
de sua esposa Maria Thereza. Na 
ocasião, destacou-se a importân-
cia do trabalho de Sakuji Tanaka 
ao longo de sua vida rotária, no 
ideal de ajudar o próximo mesmo 
com pequenos atos, como uma 
forma de trazer paz ao mundo.

Sakuji Tanaka ressaltou o pio-
neirismo dos vinte rotarianos ide-
alizadores da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo e os esforços 
dos que os sucederam para formar 
e manter sólida a base para a con-
solidação das instituições Rio 
Branco. Elogiou, ainda, a qualida-
de do corpo docente e a proposta 
de se tornar Centro Rotary de 
estudos Internacionais na Área da 
Paz e Resolução de Conflitos.

Na Biblioteca das Faculdades, 
foi descerrada a placa comemora-
tiva da visita e no estúdio, O PRI 

foi entrevistado pelos alunos de 
Comunicação Social.

Na Unidade Granja Vianna, 
Sakuji Tanaka foi recebido pelo 
então vice-presidente da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, Nahid 
Chicani, e sua esposa Yara. 

Percorrendo as salas de aula 
do Centro Profissionalizante Rio 
Branco, Sakuji Tanaka conver-
sou com os alunos do Programa 
de Aprendizagem Profissional 
sobre a importância dos sonhos 
e expectativas para o futuro 
e, então, ouviu, dos jovens, 
diversos depoimentos.

Sabine Vergamini, diretora do 
Centro de Educação para Surdos 
Rio Branco, apresentou o trabalho 
desenvolvido na escola, explican-
do sobre as formas de comunica-
ção com os surdos, a proposta de 
ensino e a inclusão de surdos e 
suas famílias na sociedade.

Esther Carvalho, diretora-ge-
ral do Colégio Rio Branco, falou 
sobre o projeto político pedagó-
gico e mostrou ao presidente do 

RI diversos trabalhos realizados, 
entre eles a integração dos alunos 
surdos em turmas de ouvintes.

Encerrando a visita às institui-
ções Rio Branco, o presidente do 
RI visitou a Unidade Higienópolis, 
sendo recebido na sala da Presi-
dência, pelo presidente Eduardo 
de Barros Pimentel e por diversas 
lideranças rotárias.  

Nahid e Yara Chicani, Eduardo de Barros Pimentel, Sakuji Tanaka, Maria Lúcia e José Antônio Figueiredo Antiório

Sakuji Tanaka 
conheceu 

a obra 
educacional da 

Fundação de 
Rotarianos de 

São Paulo.
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PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL, GARY HUANG, VISITA A FRSP
Em agosto, o PRI 2014/15, Gary C. K. Huang, pela terceira vez na cidade, visitou a Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, com a comitiva da Convenção do Rotary International 2015, que 
será realizada no Brasil, em São Paulo.

Nas Faculdades, o presidente 
Gary Huang, sua esposa, Corinna, e 
sua comitiva foram recebidos pelo 
presidente da FRSP, Nahid Chicani; 
por Ligia Gueiros, esposa do presi-
dente do Conselho Superior, Carlos 
Jerônimo da Silva Gueiros; por Ivo 
Nascimento, vice-presidente da Di-
retoria; pelo chanceler das FRB, 
Eduardo de Barros Pimentel, além 
de rotarianos e gestores.

Gary Huang visitou as 
instalações das Faculdades e teve 
a oportunidade de conversar com 
alunos e professores. Na ocasião, 

foi realizada a gravação de entrevistas, que serão utilizadas no vídeo 
promocional da Convenção de 2015, abordando temas sobre vários aspectos 
da educação, com Nahid Chicani, Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, Eduardo 
de Barros Pimentel, Ivo Nascimento, Edman Altheman e Alexandre Uehara, 
diretores-geral e acadêmico das FRB. Também foi filmado o depoimento do 
aluno Wellington Souza Silva e da professora Paola Gonçalves Rangel, de 
forma a evidenciar o poder de transformação da educação na sociedade, 
compromisso assumido pela FRSP .

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco também foi tema de gra-
vações realizadas pela equipe do Rotary International. Nesse outro vídeo, o  
intuito foi mostrar projetos de destaque, implantados por rotarianos, que de-
monstrem a mudança que o Rotary pode causar na vida das pessoas.

A professora surda, Thaís Ribeiro, que estudou no CES e onde, atualmen-
te, leciona, foi entrevistada, ao lado da diretora do Centro, Sabine Vergamini, 
contando sua trajetória de vida. 

VISITA DO ROTARY CLUB NAGOYA SUL
Rotarianos do Japão, acompanhados de ex-diretor da Fundação, prestigiam o trabalho 
das instituições Rio Branco.

Edman Altheman, Eduardo de Barros Pimentel, Sylvia Passarelli, Gary Huang, Corinna Huang, Nahid Chicani,
José Alfredo Pretoni, Ligia Gueiros e Alexandre Uehara

Comitiva do Rotary Club Nagoya Sul em visita a Unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco

A Fundação de Rotarianos de São 
Paulo recebeu, em fevereiro, a visita de 
uma Comitiva do Rotary Club Nagoya 
Sul, acompanhada pelo Cônsul do 
Japão, Akira Suzuki, e  pelo ex-dire-
tor da Fundação, Koichiro Shinomata, 
sócio honorário do RCSP-Sul.

Interessados na obra educacional 
que a Fundação de Rotarianos de São 
Paulo mantém, a comitiva visitou as 
instalações da Unidade Higienópolis 
do Colégio Rio Branco. Valquiria Rodri-
gues, diretora-assistente da Unidade, 
recebeu os rotarianos e falou sobre a 
proposta educacional do Colégio. 
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CONVENÇÃ O DE ROTARY INTERNATIONAL 2013
A Fundação de Rotarianos de São Paulo participou, 
pelo quarto ano consecutivo, da Convenção de Rotary 
International.

CONVENÇÃO

No evento realizado na cidade de Lisboa, Portugal, estive-
ram presentes o Presidente do Conselho Superior da Fundação, 
Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, e o Presidente da Diretoria, 
Nahid Chicani.

Durante a plenária de abertura, o presidente do Rotary Interna-
tional, Sakuji Tanaka, disse estar muito satisfeito, pois, segundo 
ele, pessoas de todos os continentes estavam reunidas com o 
propósito de melhorar o mundo em que vivem.

Estima-se que mais de 25.000 rotarianos estiveram presentes 
e foi uma excelente oportunidade para reforçar a divulgação dos 
trabalhos realizados pela Fundação de Rotarianos de São Paulo 
e suas mantidas.

O estande da Fundação, coordenado pela secretária da presi-
dência Renata Souza, novamente, foi o ponto de encontro de ro-
tarianos brasileiros, muito visitado, também, por rotarianos por-
tugueses e de países de língua oficial portuguesa, entre outros.

Após o discurso do PRI Kalyan Banerjee, no ano anterior,  que 
considerou a Fundação a maior obra rotária do mundo na área 
educacional, a visibilidade da Fundação aumentou e, somada à 
proximidade existente entre os clubes brasileiros e os portugue-
ses, foi ponto chave para a obtenção do estande duplo neste ano.

Várias autoridades rotárias, como os PRI’s Gary Huang e Frank 
Devlyn e os DRI’s Carlos Enrique Speroni, José Antonio Figueiredo 
Antiório, José Alfredo Pretoni e Mario Antonino visitaram o estande. 

A Fundação, Observadora Consultiva da CPLP, participou, de 
eventos específicos para tratar de assuntos envolvendo os países 
de Língua Oficial Portuguesa, como o IV Seminário Rotário dos 
PALOP/CPLP, em que palestras foram proferidas por Sizenan-
do Affonso, membro dos Conselhos Superior e Comunitário da 
Fundação, e por Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, presidente do 
Conselho Superior da Fundação e atual Coordenador Nacional 
das CIP’s, que também esteve presente na VII Reunião entre os 
Observadores Consultivos e o Secretariado Executivo da CPLP. 

VISITA DA DIRETORA 
DO CONSULADO GERAL 
DOS ESTADOS UNIDOS 
EM SÃ O PAULO
Diretora da Seção de Edu- 
cação, Imprensa e Cultura 
do Consulado Geral dos 
Estados Unidos em São 
Paulo visitou as Faculda-
des Integradas Rio Branco. 

Laura Gould e seu assessor 
Marcos Hirata foram acompa-
nhados pelo presidente 1997-
2013 da Fundação, Eduardo de 
Barros Pimentel, que destacou 
os valores das Faculdades, que 
prezam pela ética, responsa-
bilidade social e qualidade no 
ensino, além de possuir corpo 
docente formado por mais de 
85% de mestres e doutores. 
Edman Altheman, diretor-geral 
das Faculdades, abordou os di-
ferenciais, atividades e cursos 
oferecidos pela instituição. 

PRI 2000/01, Frank J. Devlyn; Mario Antonino e esposa; casal DRI 1985/87, com o
presidente da Diretoria da Fundação Nahid Chicani e sua esposa, e visitantes

Laura Gould

Marcos Hirata
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VIAGEM DE BENCHMARKING PARA A CHINA
Fundação fez parte da delegação brasileira que viajou à China para conhecer o sistema 
educacional do país.

A viagem, organizada pelo Sin-
dicato dos Estabelecimentos do 
Ensino no Estado de São Paulo 
(Sieeesp), incluiu  atividades nas 
cidades de Pequim, Xangai, Hong 
Kong e visita a 21 instituições. 
Representada pela diretora-ge-
ral do Colégio Rio Branco, Esther 
Carvalho, a Fundação integrou a 
delegação brasileira, formada por 
diretores e professores de escolas 
de todo o país.

As transformações rápidas e 
surpreendentes, na área edu-
cacional, que colocaram o país 
nos primeiros lugares de im-
portantes rankings nos últimos 
anos, chamam a atenção, como 
a primeira colocação da cidade 
de Xangai no ranking do Pisa 
(Programa Internacional de Ava-
liação de Alunos). Esse resultado 

BENCHMARKING

é atribuído, entre outros fatores, 
à mínima diferença entre as notas 
dos alunos, que deixam a média 
nacional em um nível elevado.

Na capital chinesa, com a 
presença do Ministro da Embai-
xada do Brasil na China, Cláudio 
Garon, os participantes compar-
tilharam informações e compa-
raram aspectos dos sistemas de 
educação da China e do Brasil.

Nas visitas às escolas, o grupo 
de educadores pôde conhecer as 
práticas pedagógicas, que focam 
a criatividade e a inovação. Os 
conteúdos são trabalhados em 
sala de aula, com equilíbrio 
entre as disciplinas tradicio-
nais e as optativas, como artes, 
esportes e socialização. Existe a 
valorização dos trabalhos com o 
corpo e, diariamente, as crianças 

fazem cerca de meia hora de ati-
vidade física, antes das aulas. O 
papel do professor é fundamen-
tal na China, sendo valorizado 
por meio de plano de carreira, 
com oportunidades e incentivos, 
além do prestígio social. 

Esther Carvalho destacou a im-
portância dos investimentos em 
educação, que resultaram, em 
poucos anos, em um processo 
de universalização. Segundo 
ela, embora haja vários desafios 
em relação à qualidade, não há 
dúvida de que a educação é o 
elemento de alavancagem so-
cioeconômica do país, que tem 
o objetivo de, até 2020, alcançar 
os padrões de escolarização dos 
Estados Unidos e Japão e, até 
2050, ser a maior potência indus-
trial do mundo. 

Esther Carvalho integrou delegação brasileira em viagem do Sieeesp
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BENCHMARKING INTERNACIONAL EM HARVARD, ESTADOS UNIDOS 

A Fundação participou, por 
meio da diretora-geral do Colégio 
Rio Branco, Esther Carvalho, em 
julho, de curso voltado para li-
derança e gestão aplicadas à 
educação, promovido pela Facul-
dade de Educação de Harvard.

Dirigido a educadores, diretores 
e gestores da área educacional de 
diferentes países, o evento reuniu 
cerca de 140 pessoas. O Colégio 
Rio Branco foi uma das poucas 
instituições brasileiras presentes.

Segundo Esther Carvalho, os 
objetivos do curso foram desen-
volver a competência do gestor 
para lidar com estratégias de de-
senvolvimento institucional e 
aprimoramento de aprendiza-
gem; com a cultura organizacio-
nal e com aspectos inerentes às 
mudanças que se quer imple-
mentar; examinar estilos efetivos 
de liderança e prática em contex-
tos de mudança organizacional; 
conduzir a instituição de forma 
empreendedora, expandindo par-
cerias e redes de relacionamen-

Realizada em Sydney, na Aus-
trália, a Fundação, por meio do 
superintendente Marco Rossi, 
participou da jornada técnica, 
em fevereiro. 

O encontro contou com pales-
tras e reuniões no Australian Ins-
titute of Company Directors (AICD) 
e teve o objetivo de promover o 
compartilhamento e o aprofunda-
mento das melhores práticas de 
governança corporativa.

Fundação participou de curso promovido pela Faculdade de Educação da Universidade Harvard. 

to; avaliar e implementar novas técnicas e tecnologias para mudanças 
sustentáveis; responder expectativas de stakeholders e apresentar  
estratégias para liderar processos em uma era de prestação de contas.

As atividades contaram com palestra de renomados profissionais 
das áreas de gestão em educação e tecnologia, dentre eles Robert 
Kegan, Joe Blatt e Katherine Merseth, professores da Universidade de 
Harvard, e com atividades práticas, que estimulam a liderança e o 
trabalho em equipe.

Com o intuito de disseminar o aprendizado adquirido em Harvard, 
com os gestores e demais colaboradores das instituições Rio Branco, o 
conteúdo do programa sobre liderança e gestão aplicadas à educação 
foi partilhado. 

JORNADA TÉCNICA
Fundação de Rotarianos 
de São Paulo participou da 
Jornada Técnica do Instituto 
Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC).

Foram visitadas importantes escolas e universidades nos estados de 
New South Wales, Queensland e Victoria, dando continuidade às ações 
de benchmarking na área educacional, iniciadas em 2009.

Marco Rossi atua no IBGC, presidindo a Comissão Educacional como 
vice-presidente da Comissão Internacional e como membro da comissão 
do Terceiro Setor. 

Esther Carvalho com participantes do curso

Marco Rossi com a comissão que integrou a Jornada Técnica do IBGC
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A  Fundação de Rotarianos de São Paulo, por meio do Colégio 
Rio Branco e em parceria com a Embaixada da Finlândia, 
realizou, em maio, o “I Seminário Internacional sobre o Sistema 
de Educação da Finlândia” e, em outubro, o “II Seminário Inter-
nacional - Finlândia: novos ares da educação”. 

F I N L Â N D I ACOM A
RELACIONAMENTO

SEMINÁ RIO INTERNACIONAL SOBRE O SISTEMA DE EDUCAÇÃ O DA FINLÂ NDIA

Encontro apresentou os principais pilares da educação finlandesa

Com a presença da ministra da Educação da Finlândia, Krista Kiuro, 
os encontros contaram com o apoio do Sindicato dos Estabelecimen-
tos do Ensino no Estado de São Paulo (Sieeesp) e do Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 
Estado de São Paulo (Semesp).

Os seminários tiveram a 
mediação do superintenden-
te da Fundação, Marco Rossi, e 
da diretora-geral do Colégio Rio 
Branco, Esther Carvalho. Os me-
diadores destacaram as ações 
de benchmarking realizadas 
pela Fundação, que mantém re-
lacionamento com a Finlândia 
desde 2006.  
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“Visão geral sobre o Sistema 
Educacional Finlandês” foi o tema 
da palestra ministrada por Jaana 
Palojärvi, diretora do Ministério da 
Educação e Cultura da Finlândia. 

Marja Makarow, vice-presiden-
te da Academia Finlandesa, em 
sua apresentação “Educação, 
Pesquisa e Inovação = O triângu-
lo de conhecimento finlandês”, 
exibiu desafios e destaques da 
educação do país, em especial os 
investimentos em pesquisa.

 A estrutura política do sistema 

I SEMINÁ RIO INTERNACIONAL
educacional da Finlândia e os 
altos índices em inovação foram 
os temas expostos pela diretora de 
Exportação Educacional da Univer-
sidade Tampere de Ciências Apli-
cadas, Carita Prokki. 

Kitte Mattinen, gerente de 
Pesquisa e Desenvolvimento de 
Serviços da Universidade Haaga 
Helia, de Ciências Aplicadas, 
levantou casos da aplicação de con-
ceitos da vida real em sala de aula.

Seĳa Mahlamäki-Kultanen, diretora 
de Treinamento do Ensino Pro-

fissional para Professores da 
Universidade Hämeenlinna, de 
Ciências Aplicadas, mencionou 
que os resultados apresenta-
dos na educação finlandesa são 
frutos de um investimento a longo 
prazo, com foco no aprendizado. 

Antecedendo o evento, Marco 
Rossi esteve na Embaixada da 
Finlândia, a convite do Embaixa-
dor Jari Luoto, fez uma apresen-
tação sobre o sistema educacio-
nal brasileiro. 

Krista Kiuru, ministra da Educação da Finlândia
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II SEMINÁRIO INTERNACIONAL
O “II Seminário Internacio-

nal - Finlândia: novos ares da 
educação” contou com a palestra 
da Ministra da Educação e Ciência 
da Finlândia, Krista Kiuru, em sua 
primeira visita ao Brasil.

A ministra apresentou “Os 
novos ares da Educação”, 
fazendo um paralelo do sistema 
educacional do país até a 
década de 70 com as mudanças 
adotadas a partir de então. Em 
sua fala, a ministra apresen-
tou a valorização e a autonomia 
dos profissionais da educação 
e dos alunos, que têm, desde a 
infância, os mesmos acessos à 
escola de qualidade. 

Jari Multisilta, diretor da Cicero 
Learning Network na Universi-
dade de Helsinki e professor da 
Universidade de Tecnologia de 
Tampere, falou sobre o uso de 
jogos e vídeos para facilitar o 
aprendizado das crianças e sobre 
uma plataforma criada na Finlân-
dia, para compartilhar vídeos, de 
uso de professores e alunos.

Heikki Lyytinen, da Universi-
dade de Jyväskylä, apresentou 
o projeto “The GraphoGame”, 
no qual foi realizado um estudo 
para observar e analisar as 
dificuldades de aprendizado e de 
leitura de crianças e como pais e 
escola podem identificar esses 
problemas. 

Peter Vester, da empresa filan-
desa Angry Birds, falou sobre a 
popularidade do jogo no mundo 
e, principalmente, no Brasil, e 
sobre seu conteúdo, que alia en-
tretenimento, música e filmes. 

A visita da Ministra da 
Educação e Ciência da Finlân-
dia, Krista Kiuru, e sua delega-
ção foi acompanhada pelo supe-
rintendente da Fundação, Marco 
Rossi, que esteve presente na 
recepção aos visitantes ofereci-
da pelo Embaixador da Finlân-
dia no Brasil, Jari Luoto, e parti-
cipou de reunião com o Ministro 
da Educação do Brasil, Aloizio 
Mercadante.

A ministra 
apresentou a 

valorização e a 
autonomia dos 
profissionais 
da educação 
e dos alunos, 

que têm, 
desde a 

infância, o 
mesmo acesso 

à escola de 
qualidade. 

O segundo seminário contou com a presença da ministra da Finlândia
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A conselheira de Educação do Ministério da Educação da 
Finlândia visitou as Faculdades Integradas Rio Branco. 

Fundação recebeu repre-
sentantes da Embaixada da 
Finlândia no Brasil. 

A Fundação de Rotarianos de 
São Paulo recebeu, em janeiro, a 
visita de representantes da Em-
baixada da Finlândia no Brasil, 
a Conselheira Salla Sammalkivi, 
e a Gerente de Projetos, Raisa Ojala.

As visitantes foram recebi-
das pelo então presidente da 
Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, Eduardo de Barros 
Pimentel, e pelo superintenden-
te, Marco Rossi, na Unidade Hi-
gienópolis. As representantes 
vieram de Brasília, objetivando 
estreitar, ainda mais, as relações 
entre a Fundação e a Finlândia, na 
área da educação. 

Tiina Vihma-Purovaara teve  
oportunidade de conhecer a obra 
educacional da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo, em visita rea-
lizada em  março.

O superintendente da Fundação, 
Marco Rossi, recebeu a visitan-
te e destacou a atuação da insti-
tuição em todos os ciclos educa-
cionais, desde a Educação Infantil 
ao Ensino Superior, na Educação 
a Distância, na aprendizagem pro-
fissional e na inclusão de surdos.

Nas Faculdades Integradas Rio 
Branco, Tiina Vihma-Purovaara, 
acompanhada pelo diretor-geral, 
Edman Altheman, conheceu a in-
fraestrutura da instituição e seu 
projeto pedagógico, voltado à 
formação de excelência. 

CONSELHEIRA DE EDUCAÇÃ O DA FINLÂ NDIA

EMBAIXADA DA FINLÂ NDIA NO BRASIL

Edman Altheman, Tiina Vihma-Purovaara e Marco Rossi

Marco Rossi, Salla Sammalkivi, Raisa Ojala e Eduardo de Barros Pimentel
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UNESCO

Celebrando 60 anos da Rede PEA-Unesco no Brasil, o 
Colégio Rio Branco participou do encontro nacional. 

A abertura 
do encontro 
contou com 

palestra sobre 
o tema  

“A qualidade 
de ensino e 
o papel de 

gestor”.

O compartilhamento das ex-
periências e das boas práticas 
entre as escolas participantes 
marcou o 19º Encontro Nacional 
do Programa de Escolas Associa-
das da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), realizado no 
Rio de Janeiro (RJ).

O evento, que teve a participa-
ção da coordenadora nacional do 
PEA, Myriam Tricate, foi enriqueci-
do por diversas palestras e ativi-
dades culturais, favorecendo a in-
tegração dos participantes.

A abertura do encontro contou 
com palestra sobre o tema “A 
qualidade de ensino e o papel de 
gestor”, ministrado pela conferen-
cista Ilona Becskeházy, pós-gra-
duada em Finanças pela FGV-SP, 
mestranda em Educação pela 

tecnologia e educação na apre-
sentação “Tecnologia rima com 
cidadania: criando um ambiente 
propício para a diversidade 
cultural em sala de aula”, co-
mentando sobre as possibilida-
des de aplicar jogos educativos 
em sala de aula e capacitação de 
docentes para tal função.

A doutora em Ciências pela 
USP, máster em Neurociências 
pela Universidade de Barcelo-
na e pós-doutora em Psiquia-
tria pelo Hospital das Clínicas da 
USP, Telma Pantano, abordou, 
na palestra “Neurociências e 
educação: um encontro neces-
sário”, recentes pesquisas sobre 
o tema. A pesquisadora par-
ticipou, ainda, de uma mesa 
redonda sobre neurociências na 
educação, que também contou 
com a presença de Elvira Souza 
Lima, pesquisadora em Desenvol-
vimento Humano, com formação 
em Neurociências, Psicologia, 
Antropologia e Música, e Edson 
Amaro, neuroradiologista e coor-
denador do Instituto do Cérebro 
do IIEP - Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa.

O Colégio Rio Branco foi repre-
sentado pela diretora-geral Esther 
Carvalho, e pelas supervisoras 
pedagógicas Ana Paula Camargo 
e Carolina Sperandio. 

19º ENCONTRO NACIONAL DAS  
ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO

PUC-RJ, e ex-diretora da Fundação 
Lemann. A palestrante destacou 
quais os elementos que fazem 
com que os países alcancem 
altas posições no exame do PISA 
e citou maneiras para qualificar a 
gestão educacional no Brasil.

“Cultura de paz: do que 
estamos mesmo falando?” foi o 
tópico abordado pelo matemático 
e professor adjunto do Programa 
de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade do Tuiuti, do 
Paraná, Joe Garcia. Em sua apre-
sentação, comparou a relação 
entre ensinar alunos com o ato 
de plantar sementes - algumas 
são mais fáceis de plantar, outras 
requerem maior empenho.

O doutor em Letras pela USP 
e pós-doutor pela Stanford 
University, João Mattar, abordou

Carolina Sperandio, Esther Carvalho e Ana Paula Camargo
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DESEMPENHO E VALORIZAÇÃO

PRÊMIO RIO BRANCO
O Colégio Rio Branco reconhece o esforço e a dedicação 
dos alunos por meio do tradicional Prêmio Rio Branco.

Anualmente, os melhores 
alunos de cada série, como 
forma de incentivo à superação 
e aos bons resultados, são pre-
miados com o troféu Rio Branco.

Diretores, professores, familiares 
e amigos dividiram a emoção com 
os alunos, que foram reconheci-
dos por seus trabalhos e empenho 
durante o ano letivo de 2012.

Alunos destaques nas catego-
rias Esportes, Artes, Monitoria, 
Responsabilidade Socioambien-
tal e Desempenho Escolar, com 
médias igual ou superior a 8.5, 
para o Ensino Médio, e 9, para o 
Ensino Fundamental II, recebe-
ram o troféu.

Os três primeiros de cada série, 
a partir do 6º ano do Ensino Fun-
damental, foram agraciados 
com a Bolsa Mérito Acadêmico, 
novidade implantada em 2013, 
recebendo descontos de 20%, 
30% ou 50% em sua anuidade es-
colar, de acordo com a colocação. 

Ex-alunos do Rio Branco também 
foram lembrados por seus ex-
celentes resultados durante o 
3º ano do Ensino Médio, em 2012, 
ganhando, os primeiros coloca-
dos de cada unidade, um tablet.

Reconhecendo a importância 
de oferecer preparo e apoio aos 
alunos vestibulandos, o Colégio 
também presenteou os alunos 
do 3º ano, ganhadores do Prêmio 
Rio Branco, com uma bolsa de 
estudos integral para o Programa 
Revisão, no período semestral ou 
anual, à escolha do estudante.

Esther Carvalho, diretora-geral 
do Colégio Rio Branco, ressaltou 
que o Prêmio é uma valorização do 
empenho, da disciplina, da autossu- 
peração dos alunos, destacando 
que a competição não deve ser entre 
as crianças e jovens, mas uma com-
petição com eles próprios, para 
buscarem, sempre, melhores 
resultados. 

Foram premiados 
alunos destaques 

nas categorias 
Esportes, Artes, 

Monitoria, 
Responsabilidade 
Socioambiental 
e Desempenho 

Escolar.

Premiação é concedida às turmas a partir do 3º ano do Ensino Fundamental 
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BOLSA MÉRITO RIO BRANCO PARA O ENSINO MÉDIO  

FORMAÇÃO CONTINUADA

Colégio valoriza e incentiva bons resultados no Ensino Médio.

Para valorizar e incentivar es-
tudantes que se dedicam aos 
estudos e obtêm bons resulta-
dos, o Colégio Rio Branco criou 
a Bolsa Mérito Rio Branco para 
o Ensino Médio. O programa, 
inédito na instituição, oferece 
bolsas de estudos para alunos 
que ingressaram no 1º ano do 
Ensino Médio, em 2014.

Mais de 800 jovens realizaram 
inscrição para a prova de classifi-
cação, composta por 60 questões 
de múltipla escolha, com foco em 

Matemática e Língua Portuguesa, 
igualmente divididas para as duas 
áreas, e uma redação. Alunos rio-
branquinos também puderam 
concorrer à Bolsa Mérito.

Para a diretora-geral do colégio, 
Esther Carvalho, a iniciativa é um 
incentivo à superação e aos bons 
resultados. “A Bolsa Mérito Rio 
Branco é um programa que reco-
nhece o esforço e a preocupação 
dos pais e familiares em garantir 
uma educação de qualidade aos 
seus filhos”.  

PÓ S-GRADUAÇÃ O EM PSICOPEDAGOGIA  
INSTITUCIONAL E CLÍNICA

Oferecido pelas Faculdades Integradas Rio Branco a profes-
sores e instrutores da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
o curso de Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e 
Clínica reforça o compromisso do Colégio Rio Branco em pro-
porcionar aperfeiçoamento profissional de qualidade.

Marco Rossi, superintendente 
da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, Esther Carvalho, diretora- 
geral do Colégio Rio Branco, e Val-
quíria Rodrigues, diretora-assisten-
te da Unidade Higienópolis, reali-
zaram a abertura do programa na 
Unidade Higienópolis. Na Unidade 
Granja Vianna, a recepção aos 
professores foi feita por Edman 
Altheman, diretor-geral das Fa-
culdades Integradas Rio Branco, 
e Roberto Sales, então diretor da 
Unidade Granja Vianna do Colégio 
Rio Branco.

O superintendente da Fun- 
dação, Marco Rossi ressaltou que o 
oferecimento desse curso represen-
ta a sintonia entre as Faculdades In-
tegradas Rio Branco e o Colégio Rio 
Branco e acrescentou: “A formação 
continuada dos professores é uma 
das propostas da Fundação. Acre-
ditamos na mudança que parte da 
evolução e aperfeiçoamento dos 
docentes”.  

Alunos foram valorizados
pelos bons resultados

Professores realizam o curso oferecido pelas Faculdades Integradas Rio Branco
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BOLSA MÉRITO RIO BRANCO PARA O ENSINO MÉDIO  ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A TAMK UNIVERSITY

VIVÊNCIA  INTERNACIONAL

O Colégio Rio Branco assinou acordo de cooperação com a Tampere University of Applied Sciences - 
Tamk da Finlândia, para a promoção de programa de desenvolvimento profissional docente. 

Alunos do Colégio Rio Branco participam do Programa de pré-intercâmbio “Leadership and 
Science Camp for International Students”, do Boston Cambridge Institute. 

O acordo ocorreu durante viagem realizada pela di-
retora-geral do colégio, Esther Carvalho, ao país, que 
possui um dos melhores índices de inovação e criati-
vidade em educação do mundo, sendo destaque em 
diversos rankings.

A parceria entre as duas instituições promoverá, em 
2014, o programa de ensino a distância “Educadores para 
o século XXI”, voltado para professores do Colégio Rio 
Branco, contemplando todos os segmentos educacionais, 
com a participação da diretora-geral como facilitadora.

O programa será realizado ao longo de 18 meses e 
abordará os seguintes temas centrais: “Competências 
para a educação no século XXI”, “Uso da Tecnologia na 
Educação” e “Resultados e Avaliação em Educação”.  

O grupo de vinte e cinco alunos 
realizou diversas atividades em 
Harvard, MIT e Boston College: 
assistiram a aulas de inglês e 
liderança, apresentaram seus 
pontos de vista sobre politica 

PROGRAMA LEADERSHIP AND SCIENCE CAMP FOR INTERNATIONAL STUDENTS

e tecnologia, participaram de 
discussões sobre as qualidades 
de um líder, bem como os fatores 
que facilitam e que dificultam o 
exercício da liderança e, além disso, 
trabalharam temas como ética, 

Alunos riobranquinos participaram de diversas atividades

diversidade, gênero e os desafios 
do mundo atual para os jovens e 
para uma liderança positiva. 

Após a viagem, os estudantes 
realizaram uma atividade de 
aprofundamento sobre o programa, 

cujos conteúdos apresentados 
em inglês, abordaram liderança, 
convivência entre pessoas e 
superação de dificuldades de 
barreiras que podem atrapalhar 
a comunicação eficaz, como a 
timidez e o nervosismo.  
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PREMIAÇÃO ESPECIAL

Noites de reconhecimento e premiação foram promovidas pelo Colégio Rio Branco.

Como forma de valorização ao 
bom desempenho dos alunos 
em diversos concursos e compe-
tições realizados durante o ano, 
foram realizadas as cerimônias 
que concederam troféus aos ven-
cedores da sexta Taça de Xadrez 
Rio Branco, do sexto Desafio de 
Matemática e do Concurso de 
Produção Escrita em Matemática. 

Na Unidade Higienópolis, a 
aprovação do projeto de lei da 

ESCOLA E FAMÍLIA

Ao longo de 2013, o Colégio 
Rio Branco deu continuida-
de às ações de compartilha-
mento entre escola e pais.  

Os Encontros com a Direção 
são um espaço aberto para pais 
trocarem informações e expressa-
rem inquietações sobre o cotidia-
no dos seus filhos e são promovi-
dos mensalmente.

As reuniões resultam em ricas 
discussões, que buscam encon-
trar, em conjunto, soluções e 

ENCONTROS
COM A DIREÇÃ O

CERIMÔ NIA HOMENAGEOU ALUNOS DE DESTAQUE

aluna Ariela Hönel Scherer para 
o Parlamento Jovem foi ressalta-
da e reconhecida, com a entrega 
de certificado pela professora de 
História, Mirtes Timpanaro.

Valquíria Rodrigues, diretora- 
assistente da Unidade Higienópo-
lis, e Roberto Sales, então diretor 
da Unidade Granja Vianna, par-
ticiparam das cerimônias. Os 
troféus foram entregues pelo pro-
fessor de Xadrez, Rodrigo Dinegri, 

pelas coordenadoras de Matemá-
tica, Maria José Zampirolo, Liane 
Geyer Poggetti e Sandra Carlini e 
pelos professores de Matemática 
das turmas.

O Desafio de Matemática con-
templa questões de exames refe-
rência no Brasil e no mundo e tem 
como objetivo desenvolver a ca-
pacidade dos estudantes, fazen-
do-os testar suas habilidades. 
O Concurso de Produção Escrita 
em Matemática, com o tema “O 
planeta em contas e contos”, em 
comemoração ao Ano Internacio-
nal da Matemática do Planeta, es-
timulou os alunos a produzirem 
narrativas ou histórias em quadri-
nhos com um dos temas propos-
tos pela Unesco. A Taça de Xadrez 
Rio Branco contou com a partici-
pação dos alunos do Clube de 
Xadrez, que testaram suas habi-
lidades de concentração, estraté-
gia e habilidade.  

Cerimônias foram realizadas nas unidades Higienópolis e Granja Vianna

Esther Carvalho com os pais dos alunos durante encontro

repostas para questões atuais.
Atento às solicitações de pais 

para ampliar, ainda mais, os 
momentos de diálogo com a 
escola, o Encontro com a Direção 
abordou, ao longo do ano, temas 
como as redes sociais e seus 
impactos na formação de crianças 
e jovens, sexualidade, melhorias 

na escola, entre outros.
As discussões deram origem 

ao Blog Encontros com a Direção 
– Família e Escola: reflexões, 
desafios e conquistas, um 
espaço de compartilhamento 
que mantem o diálogo ativo além 
dos encontros mensais. 
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PROTAGONISMO
MUSICAL A FAMÍLIA ADDAMS

HUMANA MENTE

O espetáculo musical “A Família Addams” encantou alunos, professores e convidados.

Sensibilidade e dedicação foram as marcas da peça teatral.

Canto, dança, interpretação e boas doses de emoção e comédia. Tudo 
isso em perfeita sintonia, foi apresentado pelos alunos da Unidade Hi-
gienópolis do Colégio Rio Branco, para contar a história de amor da mais 
hilária família das Trevas. 

O espetáculo, que contou, também, com a participação especial de 

Estrelada pelos alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental e 
do 3º ano do Ensino Médio da 
Unidade Granja Vianna do Colégio 
Rio Branco, a peça retratou 
momentos das 1ª e 2ª Guerras 
Mundiais. Com a direção do pro-
fessor Caio Mendes e assistência 
de Camila Vilar, a peça resgatou 
fatos históricos ao mostrar a dor 
e o sofrimento de pessoas que 
viveram nesses períodos. O espe-
táculo foi totalmente interpreta-
do em Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), com apoio do Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco.

A partir da leitura do 1º diário 
da obra “Vozes Roubadas - 
Diários de Guerra” e de “Cavalo 
de Guerra”, os alunos estu-
daram os estilos artísticos do 
período entre guerras, como Art 
Déco e Dadaísmo, para produzir 

expressões artísticas em poesia e desenhos.
Alguns alunos, entretanto, que fazem parte do Grupo de Teatro Rio 

Branco, escolheram as Artes Cênicas para retratar esse momento. Assim, 
foi criada a peça Humana Mente, com texto original escrito pelos próprios 
estudantes e pelos professores do Núcleo de Apoio, Caio Mendes e 
Camila Canhete.  

Alunos elaboraram e prepararam toda a apresentação

Espetáculo retratou momentos das Guerras Mundiais

ex-alunos, foi dirigido pelo aluno 
Enrico Verta, do 3º ano do Ensino 
Médio, e foi preparado e ensaiado 
durante seis meses, pelo próprio 
grupo de estudantes, que fizeram 
workshops e aulas de canto, 
dança e atuação. 

Esther Carvalho, diretora-geral do 
Colégio Rio Branco, falou sobre a sa-
tisfação em promover a apresenta-
ção de um trabalho que surgiu da 
iniciativa e do talento dos alunos. 
Segundo ela, a apresentação com-
provou e vai ao encontro do valor 
do protagonismo, incentivado pelo 
Colégio Rio Branco, que estimula, 
constantemente, o aluno a realizar 
e participar de projetos artísticos, 
educacionais e de responsabili-
dade socioambiental.  
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VIVA FEST
“Um espetáculo feito pelos 
alunos e para os alunos”. 

É assim que o Colégio Rio Branco 
acredita e define o Viva Fest, 
o show de talentos anual, que 
revela o protagonismo e o talento 
dos estudantes riobranquinos. A 
III Edição da Unidade Higienópo-
lis e a II Edição da Unidade Granja 
Vianna foram marcadas por belas 
e emocionantes apresentações. 

Os alunos do Ensino Fundamen-
tal II e do Ensino Médio contaram 
com a participação e a torcida dos 
pais, familiares e professores em 
suas apresentações, nas catego-

Talento dos alunos alegrou o festival

rias Canto, Dança, Banda e Instrumento. Neste ano, o Colégio Rio Branco 
também ofereceu o troféu “Revelação” como incentivo e reconhecimen-
to ao talento dos alunos.

Para avaliar as performances, em ambas as unidades, foram con-
vidados músicos, dançarinos e artistas; a comissão avaliadora foi 
formada por professores do Colégio Rio Branco e do Centro Profissio-
nalizante Rio Branco.  

Belas e 
emocionantes 
apresentações 
dos estudantes 

marcaram o
Viva Fest.

Alunos se apresentaram em diversas categorias
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RBMUN JÚNIOR
Alunos debateram temas de 
relevância internacional em 
atividade de integração e 
compartilhamento.

As simulações diplomáticas do 
Rio Branco Model United Nations 
- RBMUN Júnior, realizadas em 
parceria com o curso de Relações 
Internacionais das Faculdades In-
tegradas Rio Branco, integraram 
alunos do 9º ano do Ensino Funda-
mental ao 3º ano do Ensino Médio, 
em discussões sobre importantes 
temas da agenda internacional. 

Estimulando a visão crítica, a ci-
dadania e a capacidade de nego-
ciação e argumentação dos estu-
dantes, o RBMUN Júnior também 
prepara os jovens para diversas si-
mulações diplomáticas, como a 
Mini ONU, realizada pela PUC de 
Minas Gerais, que reúne estudantes 
do Ensino Médio de todo o Brasil.

SIMULAÇÕES DIPLOMÁTICAS

Evento reuniu alunos do Colégio Rio Branco e das Faculdades Integradas Rio Branco

O professor do curso de Relações 
Internacionais das Faculdades 
Integradas Rio Branco, Guilher-
me Casarões, realizou a palestra 
“O papel da ONU na resolução de 
conflitos”, apresentando as ativi-
dades que a organização realiza e 
sua influência nos países.

O RBMUN contou com três 
Comitês: Direitos Humanos 
(Guerra do Mali); Desarmamento 
e Segurança Internacional (Coreia 

do Norte e Irã); e Comitê Histórico 
(Crise dos Mísseis de Cuba). Todos 
os alunos participaram, ativamen-
te, das discussões, levantando 
questões e sugerindo acordos.

O Comitê de Imprensa do RBMUN, 
organizado pela supervisora Wilma 
Lima, contou com o apoio de alunos 
do curso de Jornalismo das Faculda-
des, que realizaram cobertura jor-
nalística do evento por meio do 
Jornal “Info-Mun”.  

 

Ao lado de centenas de estudantes brasilei-
ros, alunos do 9º ano do Ensino Fundamen-
tal ao 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Rio Branco participaram do 14º Modelo In-
tercolegial das Nações Unidas - MINI ONU.

O evento, realizado pelo De-
partamento de Relações Interna-
cionais da PUC de Minas Gerais, 
teve por objetivo aprofundar 
e estimular os conhecimen-
tos sobre geopolítica mundial, 
agenda internacional e estimu-
lar discussões complexas sobre 
temas internacionais. 

Alunos riobranquinos rece-
beram Menção Honrosa em ho-
menagem à excelente atuação 
em seus comitês - a aluna 
Amanda Lombardi, do 2º ano do 
Ensino Médio, no comitê do Alto  

Comissariado 
das Nações 
Unidas para 
R e f u g i a d o s 
(ACNUR), re-
presentando o Camboja; Rafael 
Pepe Romano, do 9º ano do 
Ensino Fundamental e Déborah 
Haber, do 1º ano do Ensino Médio.

Foram debatidos importan-
tes temas relacionados à saúde, 
educação, segurança, combate ao 
HIV/AIDS e à pobreza, preservação 
do meio ambiente, entre outros. 
Alunos representaram diversos 

Alunos se destacaram em seus comitês e foram homenageados

MINI-ONU

países em órgãos internacionais, 
a exemplo - Assembleia Geral das 
Nações Unidas (AGNU), Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Re-
fugiados (ACNUR), Comissão Intera-
mericana de Mulheres (CIM), Comitê 
Contra Desaparecimentos Forçados 
(CCDF), Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), Conselho da 
Europa (COE) e muitos outros.  
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Informação a favor da vida.

Por acreditar que informação 
é a melhor forma de prevenção, 
o Colégio Rio Branco ofereceu, 
pelo segundo ano consecutivo, 
a palestra Jovem Pan pela Vida, 
Contra as Drogas, realizada pela 
rádio Jovem Pan. Direcionada aos 
alunos do Ensino Fundamental II, 
a palestra contou com depoimen-
tos de especialistas, dependen-
tes químicos e convidados.

Na Unidade Higienópolis, para 
tratar dos assuntos referentes 
à dependência química, seus 
efeitos e tratamentos e o cres-
cente uso de drogas por adoles-
centes, foram convidados os psi-
cólogos Diego Batista Bragante e 
Mateus Fiuza e a jornalista Izilda 
Alves, da Rádio Jovem Pan. 

Na Unidade Granja Vianna, 
Izilda Alves mediou um bate-pa-
po entre alunos, especialistas e 
pessoas que já utilizaram drogas, 
mas estão em tratamento, des-
mistificando diversas dúvidas. Um 
rapaz, já internado por dependên-
cia de maconha e cocaína, apresen-
tou sua trajetória, ao lado da psi-
quiatra Lucinda do Rosário Trigo. 
No dia 28, participaram a psicana-
lista Maria Angélica Viana da Graça, 
diretora da Comunidade Terapêu-
tica Caminho de Luz, ao lado de 
uma jovem em recuperação, que 
comentou como é a dependência 
causada pelo uso de drogas.  

PREVENÇÃO
RÁ DIO JOVEM PAN 
REALIZA PALESTRA 
CONTRA AS DROGASFoi realizada a formatura dos alunos que participaram 

do Programa Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência (Proerd), uma iniciativa da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. 

Alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental da Unidade Hi-
gienópolis do Colégio Rio 
Branco receberam seus certifi-
cados na presença de profes-
sores, pais e familiares. 

Durante três meses, os es-
tudantes receberam orienta-
ções do soldado Alírio Batista 
sobre como resistir à pressão 
dos amigos, como se compor-
tar em situações de violência 
e de oferta de drogas e, prin-
cipalmente, sobre os efeitos 
das drogas para a pessoa, a 
família e a sociedade. O Proerd 
também é um programa que 
visa a estabelecer valores e in-
centivar o respeito às leis.

Após receberem os certifica-
dos de participação, os alunos 
leram redações, destacando 
seu aprendizado ao longo do 
programa e sobre o que mais 

PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA 
À S DROGAS E À  VIOLÊNCIA 

gostaram. Quatros alunos, 
um de cada turma, receberam 
destaque por sua atuação e 
participação durante o Proerd 
e todos os estudantes foram 
lembrados em um vídeo de re-
trospectiva.

Prestigiaram a cerimônia 
as diretoras-assistentes da 
Unidade Higienópolis, Maria 
Olívia Montenegro e Valquí-
ria Rodrigues; a orientado-
ra educacional, Maria Isabel 
Saghy; a supervisora peda-
gógica, Valquíria Luchezi; a 
chefe da Coordenadoria de 
Programas Educacionais da 
Polícia Militar, Regina Célia 
de Oliveira Salinero; a cabo 
Daniela da Silva; e o presi-
dente 2013-14 do Rotary Club 
de São Paulo, Carlos Alberto 
Goulart, que apoiou a iniciati-
va do Proerd. 

Alunos e educadores com o soldado Alírio Batista
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Por meio da campanha “A cada aro uma nova es-
perança”, que promove a arrecadação de aros de 
lata de alumínio, o grupo Reaja (Reflexão, Equilí-
brio e Ação Junto ao Ambiente) conquistou mais 
duas cadeiras de rodas para doação, resultado de 
parcerias firmadas.

O grupo já conquistou sete cadeiras de rodas, 
por meio do trabalho dos participantes nas 
unidades Higienópolis e Granja Vianna do Colégio 
Rio Branco. 

CAMPANHA CONQUISTA MAIS CADEIRAS DE RODAS

REAJA

Responsabilidade socioambiental e 
trabalho em equipe.

Alunos conquistaram cadeiras para doação

REAJA REFORÇA CAMPANHAS DE RECICLAGEM JUNTO À S CRIANÇAS
O grupo Reaja da Unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco realizou atividades lúdicas e di-
vertidas voltadas às crianças, durante o intervalo, para reforçar as campanhas de reciclagem. 

Um quiz e uma brincadeira sobre sustentabilidade e reciclagem desafiaram os conhecimentos dos alunos.  
Os estudantes destacaram as campanhas do Grupo Reaja: o projeto “Reempilhando: todas as pilhas têm um 
lado positivo”, que tem por objetivo recolher pilhas e baterias, será retomado com força; as campanhas “A cada 
aro, uma nova esperança”, voltada para arrecadar aros de latinhas de alumínio e trocá-las por cadeiras de rodas e a 
campanha “Recicle o óleo de cozinha”, que estimula a coleta do óleo de cozinha usado para reciclá-lo em forma de 
sabão, também foram divulgadas.  

Alunos conheceram atividades sobre sustentabilidade e reciclagem
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HORA DO PLANETA
Por mais um ano, o Colégio Rio Branco aderiu à 
campanha da Rede WWF e incentivou seus alunos a 
participarem da Hora do Planeta.

A ação é um movimento mundial de conscientização sobre o 
aquecimento global, em que todos apagaram as luzes por uma 
hora em um dia marcado. 

Ultrapassando os limites da escola, o Rio Branco estimulou, 
também, a participação dos pais e familiares, reforçando a impor-
tância da adesão e registrando o momento.

Durante a semana, professores e alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I discutiram sobre a relevância da par-
ticipação no movimento e de estender a responsabilidade com 
o futuro do planeta para todos os dias, com ações sustentáveis. 

Em parceria com o Grupo Reaja, foram montados painéis com as 
fotos das famílias que participaram da Hora do Planeta.  

CAMPANHA DE  
ARRECADAÇÃ O DE MEIAS

VISITA DA SOS MATA ATLÂ NTICA

O Grupo Reaja da Unidade Granja Vianna 
do Colégio Rio Branco deu exemplo de 
responsabilidade social.

Grupo Reaja cuida da água do planeta

Para promover educação ambiental e cons-
ciência sobre a preservação da água, o 
Grupo Reaja recebeu a visita do coordena-
dor do Programa Observando o Tietê, Gustavo 
Veronesi, do Programa Rede das Águas, da 
ONG SOS Mata Atlântica. 

Os alunos farão, ainda, um projeto para cons-
cientizar a comunidade riobranquina acerca 
do correto descarte do lixo, para não poluir as 
águas e entupir o escoamento.

O Programa Rede das Águas é dedicado ao 
monitoramento da qualidade da água, à mo-
bilização social e à promoção de políticas 
públicas para a gestão participativa e inte-
grada dos envolvidos, com atuação na con-
servação das bacias hidrográficas e da Mata 
Atlântica.  

Os alunos do Ensino Fundamental e Médio aderiram 
a uma campanha de arrecadação de meias usadas, 
que foram transformadas em cobertores e, em seguida, 
doados a instituições que abrigam crianças carentes.

Foram coletados mais de 500 pares de meias, e, 
além da confecção do cobertor, a cada par de meia 
arrecadado, um novo par será doado pela marca 
que promove a campanha.  

Campanha arrecadou meias usadas

Alunos registraram sua participação

Alunos com Gustavo Veronesi e a Valquíria Luchezi
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TRANSFORMAÇÃ O DE Ó LEO DE COZINHA EM SABÃ O BIODEGRADÁ VEL
Campanha de conscientização transforma óleo de cozinha usado em sabão biodegradável.

Os alunos e professores do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, da Unidade Higienópolis do Colégio 
Rio Branco, aprenderam a transformar óleo de 
cozinha usado em sabão  biodegradável, durante  
experiência realizada no laboratório de Química. A ati-
vidade reforçou a atuação do Grupo Reaja, que visa a 
conscientização e preservação do meio ambiente.  

Experiência foi realizada no Laboratório de Química

EVENTOS
ENCONTRO CULTURAL

Criatividade, conhecimento e cultura foram compartilhados em 
trabalhos, apresentações e performances.

A prática de conhecimentos 
aprendidos em sala de aula e o de-
senvolvimento de diversas compe-
tências e habilidades dos estudan-
tes da Educação Infantil ao Ensino 
Médio foram alguns dos destaques 
do evento - alunos fazem desde de-
senvolvimento até o resultado final 
de suas pesquisas, apresentando a 
conclusão durante a feira.

Os alunos do Centro de Educação 

Criatividade, conhecimento e cultura foram compartilhados em 
trabalhos, apresentações e performances.

Alunos apresentaram seus trabalhos

para Surdos Rio Branco também realizaram 
diversas atividades para o Encontro Cultural, 
destacando o Ano Internacional de Coopera-
ção pela Água, tema da Unesco para o ano 
de 2013. Em duas salas ambientes in-
terativas, a produção dos alunos 
abordou a temática da água 
como um tema transver-
sal nos conteúdos 
curriculares. 
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10ª JORNADA DE PROFISSÕ ES
Cerca de 700 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio 
participaram da 10ª Jornada de Profissões do Colégio Rio Branco.

Durante o encontro, realizado 
com o apoio das Faculdades In-
tegradas Rio Branco, os estudan-
tes puderam contar com o auxílio 
de profissionais de destaque em 
diversas áreas para falar sobre o 
cotidiano de suas profissões. 

Valquiria Rodrigues, diretora-
assistente da Unidade Higienópolis, 
e Roberto Sales, então diretor da 
Unidade Granja Vianna, deram 
as boas-vindas, destacando a 
oportunidade que a Jornada de 
Profissões oferece aos alunos de 
aprofundarem seus conhecimentos 
sobre as áreas profissionais de 
interesse. Edman Altheman, 
diretor-geral das Faculdades, 
reafirmou a importância do 
evento, que também conta com a 
participação de professores das 
Faculdades oferecendo palestras 
sobre diversas áreas profissionais.

Léo Fraiman, psicoterapeuta e 
especialista em psicologia edu-
cacional, realizou a palestra de 
abertura, destacando o autoco-

Palestra de abertura com Léo Fraiman

O encontro 
foi uma 

oportunidade 
para os alunos 
aprofundarem 

seus 
conhecimentos 

sobre 
diversas áreas 
profissionais.

nhecimento, a autonomia e o 
equilíbrio como peças-chave para 
o verdadeiro sucesso profissional.

Mais de 50 palestrantes, das 
áreas de Humanas e Sociais, Bio-
lógicas e Saúde e Exatas - pro-
fessores das Faculdades Integra-
das Rio Branco e profissionais 
do mercado apresentaram um 
panorama de suas carreiras, mos-
trando como é, na prática, o coti-
diano de suas profissões. 

As palestras “Ensino Superior 
na Europa” e “Ensino Superior 
no Exterior” focaram o preparo e 
planejamento dos estudos fora 
do país. Oficinas com os temas 
“Aplicativos para Windows”, 
“Música”, “Robótica” “Carreiras 
e Criatividade” integraram a pro-
gramação do evento. As possibi-
lidades de carreiras adequadas 
ao perfil foram realizadas pelos 
estudantes, por meio do teste 
vocacional “Orientação Profissio-
nal - Empregabilidade - Empreen-
dedorismo (OPEE).  
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FEIRA DO LIVRO
O Colégio Rio Branco comemorou os 100 anos de poesia de Vinícius de Moraes na Feira do Livro. 

Um espaço dedicado ao 
universo da leitura, em especial 
à literatura infanto-juvenil, foi 
criado para as famílias riobran-
quinas, que puderam participar 
de contação de histórias, conver-
sar com autores, analisar obras 
literárias e acompanhar perfor-
mances artísticas e homenagens 
ao “poetinha”, como Vinícius de 
Moraes é conhecido. 

A Feira do Livro promoveu a 
troca de gibis e caricaturas dos 
participantes em mangá. Nos 
espaços de convivência, homena-
gens foram realizadas a Vinícius 
de Moraes por alunos do Centro 

DIA DA FAMÍLIA
Momentos de grande emoção, alegria e de interação entre família e escola foram 
compartilhados durante o Dia da Família.

Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I realizaram apre-
sentações musicais e, juntamente com seus familiares, participaram de 
oficinas esportivas e artísticas. A coordenadora de Português, Wilma 
Lima, convidou a todos a uma “viagem pela arte”, que teve início, na 
Unidade Higienópolis, com apresentações de canto e flauta de todos os 

alunos. As apresentações home-
nagearam Vinícius de Moraes e as 
alunas que participam das aulas 
de Ballet, promovidas pela Com-
panhia Paula Castro, realizaram 
uma performance.

Na Unidade Granja Vianna, os 
convidados assistiram a uma ho-
menagem à família, feita pelo 
Coral Rio Branco, ao ar livre. Divi-
didos por interesses, as crianças 
e seus familiares participaram de 
oficinas de grafite, de contação 
de histórias, de dobradura, de 
Tangran, de argila, de teatro, de 
mandala, de sucata, de constru-
ção de brinquedos, de maracas 
(instrumento típico indígena), de 
pipas, de pintura em tela e partici-
param de brincadeiras com bolas 
e cordas.  

Espaço de leitura criado para pais e alunos

Apresentações dos alunos encantaram e emocionaram os familiares

Profissionalizante Rio Branco, coordenados pelo instrutor Jorge Prachedes, e o Grupo de Teatro Rio Branco realizou 
intervenções com a declamação de poemas do artista ao longo do evento. Uma animada apresentação de marchi-
nhas de carnaval foi realizada pelos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, prestigiando o evento.  
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ENCONTRO DE FORMAÇÃ O DE MONITORIA
Mais de setenta alunos do Colégio Rio Branco participaram do Curso de Monitoria, reali-
zado na Unidade Granja Vianna.

Jovens monitores, do 9º ano do 
Ensino Fundamental e dos 1º e 2º 
anos do Ensino Médio puderam 
passar a atuar dando suporte a 
diversas atividades e eventos de-
senvolvidos pelo Colégio. 

O objetivo da Monitoria é de-
senvolver e estimular a lideran-
ça, o trabalho em equipe e a res-
ponsabilidade social. Durante o 
encontro de formação, monito-
res-chefes, sob a supervisão das 
responsáveis pelo curso, Marisa 
Rodrigues e Déborah Reis, 
passaram as instruções sobre 
todas as áreas de responsabili-
dade dos monitores.

“Divididas em bases temáticas, 
as instruções foram passadas a 
todos os alunos, que aprende-
ram, por exemplo, sobre recre-
ação; caracterização e teatro; 

como se comportar no refeitório, 
em ônibus; segurança na piscina; 
organização de esportes e brin-
cadeiras, de acordo com a faixa 
etária dos alunos; regras de 
viagens, eventos e saídas; orga-
nização de quartos; decoração; 
atividades para dias de chuva e 
música”, explicou Déborah Reis.

Os alunos também assistiram 
a palestras sobre a filosofia e as 
regras da Monitoria e sobre pri-
meiros socorros, realizado pelo 
Corpo de Bombeiros.

Novos monitores foram “bati-
zados” em uma atividade diver-
tida, que promoveu a integração 
entre os alunos. Houve, ainda, 
a entrega dos certificados e o 
momento de “Passagem”, em 
que antigos monitores-che-
fes delegaram a função a seis 
novos alunos. 

O objetivo da 
Monitoria é 
desenvolver 
e estimular a 
liderança, o 
trabalho em 
equipe e a 

responsabilidade 
social.

Encontro de formação capacitou alunos para assumirem a função de Monitores do CRB

CRB_karen.indd   50 5/14/2014   4:34:14 PM



51Relatório Anual 2013

ENCONTROS RIOBRANQUINOS DE PLANEJAMENTO
O Colégio Rio Branco reuniu, em janeiro e junho, professores, diretores e gestores para o 
tradicional Encontro Riobranquino de Planejamento.

O evento marca o início de cada 
semestre letivo e permite o aper-
feiçoamento dos educadores por 
meio de oficinas temáticas, além 
de promover a troca de saberes 
e experiências, com palestras, 
reuniões de área e de série. 

Na abertura do primeiro encontro, 
o então presidente da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, Eduardo 
de Barros Pimentel, reforçou a 
importância dos educadores 
buscarem, constantemente, conhe-
cimento, conseguindo, assim, aper-
feiçoar sua missão.

Esther Carvalho, diretora-geral do 
Colégio Rio Branco, apresentou as 
premissas do Planejamento para o 
ano de 2013, reforçando os referen-
ciais institucionais, como o Projeto 
Político Pedagógico e a natureza da 
instituição, e os conceitos estrutu-
rantes que devem nortear todos os 
trabalhos desenvolvidos, de acordo 
com a faixa etária dos alunos. Além 
disso, destacou a importância da 
relação entre escola e família na 
educação das crianças e jovens.

PLANEJAMENTO

No segundo encontro, Esther 
Carvalho falou sobre a viagem de 
benchmarking para a China e sobre 
os seus resultados aos professores. 
 A diretora destacou o Sistema Edu-
cacional Chinês, apontando as con-
quistas do país e o que pode servir 
de inspiração para melhorias na 
educação brasileira. Marco Rossi, 
superintendente da Fundação, 
reforçou a importância de direto-
res e gestores visitarem, constan-
temente, países que se destacam 
na área da educação, e do com-
partilhamento das experiências e 
conhecimentos adquiridos.

Na ocasião, Wagner Tadeu, coor-
denador do Ensino a Distância Rio 
Branco, apresentou a nova versão 
do Moodle, destacando as funções 
da plataforma.

A atualização do Projeto Político 
Pedagógico da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo foi apresentada 
pela coordenadora de Português, 
Wilma Lima, que colaborou na ela-
boração do material. 

Além das palestras de abertu-

ras, as equipes técnicas e de edu-
cadores participaram, durante os 
dois dias de encontro, de diversas 
reuniões, de troca de experiências 
e balanço, encontros de área, ali-
nhamento interunidades dos con-
teúdos das avaliações e de um 
encontro com Anna Maria Pessoa, 
em que foram abordados os traba-
lhos desenvolvidos em Ciências e 
atividade experimental.  

Além das 
palestras, as 

equipes técnicas 
e de educadores 

participaram 
de reuniões 
de troca de 

experiências 
e balanço, 
encontros 
de área e 

alinhamento 
interunidades.

Eduardo de Barros Pimentel falou aos professores durante o primeiro encontro de 2013
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FORMATURAS
COLAÇÃ O DE GRAU DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
A Sala São Paulo, um dos espaços de cultura mais tradicionais da cidade, foi o local escolhido 
para a realização da Colação de Grau dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Rio 
Branco, unidades Higienópolis e Granja Vianna.

A mesa que homenageou 
os alunos foi formada pela 
diretora-geral do Colégio Rio 
Branco, Esther Carvalho; pelo 
superintendente da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, Marco 
Rossi; pelo diretor, à epoca, e 
diretora-assistente da Unidade 
Granja Vianna, Roberto Alves 
de Sales e Tatiana Martinez; 
pelas diretoras-assistentes da 
Unidade Higienópolis, Maria 
Olívia Valentini Montenegro 
e Valquíria Rodrigues; pela 
diretora do Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, Sabine 
Vergamini; pelas orientadoras 
educacionais, Fernanda Gomes 
Dias Andrade e Márcia Chammas; 
pelos supervisores pedagógicos, 
José Luis Falco e Ana Paula 

Ciriaco Camargo; e pela tradutora 
e interprete de Língua Brasileira 
de Sinais do Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, Mirian 
de Souza Caxilé.

Esther Carvalho falou aos 
alunos, pais e familiares sobre 
a missão de educar crianças e 
jovens, que é complexa e repleta 
de desafios, e da importân-
cia da parceria entre a família 
e a escola. A diretora ressaltou 
o papel dos formandos surdos, 
Bruna, Joyce e Roberto, que são 
referência para toda comunida-
de e reforça o compromisso do 
colégio com a diversidade.

A solenidade contou com ho-
menagens aos professores, pais 
e amigos que fizeram parte da 
jornada dos alunos.  

A solenidade 
contou com 

homenagens 
aos professores, 
pais e amigos.

Familiares e convidados dos alunos do 3º ano do Ensino Médio participaram da cerimônia
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COLAÇÃ O DE GRAU DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
A Colação de Grau do 9º ano do Ensino Fundamental das Unidades Granja Vianna e Higienópo-
lis do Colégio Rio Branco emocionou pais e familiares de alunos, bem como professores, coor-
denadores e diretores, em cerimônias repletas de homenagens e apresentações musicais.

A diretora-geral do colégio, 
Esther Carvalho, afirmou quão 
importante é a formação, não 
somente nos conteúdos curricu-
lares, aprendidos ao longo do 
período, mas, principalmente, a 
internalização, pelos alunos, de 
valores éticos e de cidadania, em 
conjunto com a família. Os alunos 
mostraram seus talentos e rea-
lizaram homenagens musicais 
aos pais e aos formandos. Os 
oradores das turmas relembraram 
momentos divertidos e desafios 
que marcaram o período em que 
estiveram no colégio. 

Na Unidade Higienópolis, es-
tiveram à frente da mesa a dire-
tora-geral do Colégio Rio Branco, 
Esther Carvalho; o superinten-
dente da Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, Marco Rossi; 
as diretoras de unidade-assisten-
tes Maria Olivia Montenegro e Val-
quiria Rodrigues, a supervisora 
pedagógica Ana Paula Camargo, 
a orientadora educacional Leda 
Maria Soares, juntamente com os 

A Colação de 
Grau do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 
emocionou 

alunos, pais e 
professores.

Alunos da Unidade Granja Vianna

Alunos da Unidade Higienópolis

professores homenageados pelas 
turmas, Jorge Alves de Farias, 
Juliana Grzyb de Almeida Moura, 
Rafael Pinto Moraes e Iraci Souza 
do Nascimento Lima. 

Na Unidade Granja Vianna, 
participaram das cerimônias, o 
então diretor-geral da unidade 
Roberto Alves de Sales, a diretora 
de unidade assistente Tatiana 
Martinez, os orientadores edu-
cacionais Maria Eugenia Rosseti 

e Luiz Carlos Ferro, a supervi-
sora pedagógica Carolina Spe-
randio, a tradutora e intérpre-
te do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco Mirian Caxilé, 
e os professores homenageados 
Beatriz Carvalho, José Renato 
Prado, Fátima Rodrigues, Thiago 
Codogno Bezerra e o funcionário 
homenageado José Pereira.  
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As Faculdades Integradas 
Rio Branco inauguraram, em 
novembro, o Campus Granja 
Vianna, que oferece cursos de 
graduação, de pós-graduação, 
MBA e extensão.

A cerimônia contou com a 
presença de autoridades e em-
presários da região, conselhei-
ros, diretores, gestores, coorde-
nadores, colaboradores, alunos 
e educadores da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo e suas 
mantidas e foi presidida por 
Nahid Chicani, presidente da Di-
retoria da Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, e por Eduardo 
de Barros Pimentel, chanceler 
das Faculdades Integradas Rio 
Branco. Estiveram presentes na 
ocasião os diretores-geral e aca-
dêmico das Faculdades, Edman 
Altheman e Alexandre Uehara; 
Flávio de Barros, membro do 
Conselho Superior da Fundação, 
participou da cerimônia como 
diretor de Protocolo.

O Campus Granja Vianna passa 
a integrar um complexo educacio-
nal, onde já é oferecida, para a 
região de Cotia, educação de alto 
nível para surdos, para jovens de 
baixa renda na aprendizagem pro-
fissional e para crianças e jovens 
no Colégio Rio Branco.

Eduardo de Barros Pimentel 
falou da atuação das Faculda-
des Integradas Rio Branco no 
Campus Lapa, que existe há 
13 anos, atendendo jovens e 
adultos com educação de nível 
superior de qualidade. Sobre a 
Granja Viana, região, segundo 
ele, importante social e econo-
micamente, afirmou que as Fa-
culdades agora fazem parte da 
comunidade, contribuindo como 
prestadora de serviços.

Nahid Chicani enfatizou a 
alegria e responsabilidade pela 
inauguração. Em seu discurso, 

EXPANSÃO

afirmou que a Fundação investe 
em educação, contribuindo para 
o desenvolvimento da socieda-
de. O presidente falou, também, 
sobre estudos recentes que 
apontam a longevidade da popu-
lação, afirmando que o setor edu-
cacional deve acompanhar essa 
tendência, o Lifelong Learning. 
“A Fundação tem visão de futuro 
e, com esse complexo educa-
cional na região de Cotia, pode 
oferecer aprendizado ao longo 
da vida e opções de formação a 
diferentes públicos”.

FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO INAUGURAM O CAMPUS GRANJA VIANNA

O prefeito de Cotia, Antonio 
Carlos Camargo, declarou que o 
momento era de muita felicida-
de para a cidade, que vive uma 
fase de crescimento. Em nome de 
todos os parceiros da Fundação e 
das Faculdades, Alencar Burti, pre-
sidente do Conselho Deliberati-
vo do Sebrae, disse que fica muito 
feliz pela região de Cotia, por 
receber as Faculdades Integradas 
Rio Branco e que a iniciativa da 
Fundação merece apoio, pois in-
centiva a educação e a construção 
de um país mais ético e solidário.

A região de Cotia passou a 
contar com uma opção de 
ensino superior de qualidade. 
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O Campus  
Granja Vianna 

das FRB passou 
a integrar 

um complexo 
educacional para 
a região de Cotia, 

junto às outras 
instituições 
Rio Branco. 

FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO INAUGURAM O CAMPUS GRANJA VIANNA

Nahid Chicani, Eduardo de Barros Pimentel, Antonio Carlos Camargo 
e Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, presidente do Conselho Superior da 
Fundação, realizaram o descerramento da placa que marca a inaugura-
ção do novo edifício.

Alunos dos cursos de Jornalismo e Rádio e TV realizaram a cobertura 
e a transmissão ao vivo de todo o evento, via internet e pela Rádio Web 
Rio Branco.  

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, Eduardo de Barros Pimentel, Nahid Chicani 
e Antonio Carlos Camargo
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9 CURSOS FORAM ESTRELADOS PELO GUIA 
DO ESTUDANTE

CURSOS DA RIO BRANCO OBTIVERAM EXCELENTE AVALIAÇÃ O DO MEC

A divulgação 2013 do Guia do Estudante, da Editora 
Abril, confirmou a excelência dos cursos oferecidos 
pelas Faculdades Integradas Rio Branco. 

Além dessa confirmação, a avaliação classificou, também, 
o curso de Direito, que recebeu três estrelas, e o curso 
de Administração passou a ter quatro estrelas. Para o  
diretor-geral, Edman Altheman, as Faculdades Integradas Rio 
Branco estão no rol das melhores instituições de ensino de 
São Paulo. “Esse é o maior prêmio para os cursos superiores, 
dado por publicação especializada e a Rio Branco confirma 
seu bom desempenho, com a maioria de seus cursos 
contemplados”, afirmou. 

Os cursos de graduação 
das Faculdades Integradas 
Rio Branco obtiveram ex-
celentes notas do Ministé-
rio da Educação em 2012, 
referentes aos indicadores 
de qualidade do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Superior. 

O curso de graduação tecnoló-
gica em Gestão Comercial da Rio 
Branco obteve a maior nota na 
cidade de São Paulo, no Conceito 
Preliminar de Curso (CPC), que 

AVALIAÇÃO

considera, entre outros quesitos, 
a formação dos alunos e o quanto 
eles aprenderam na Faculda-
de, a proporção de professores 
com doutorado e mestrado e, de 
acordo com a avaliação dos es-
tudantes, a infraestrutura e orga-
nização didático-pedagógica da 
instituição. O curso de Gestão 
Comercial também é o 2º melhor 
avaliado do Estado de São Paulo 
e o 5º melhor do Brasil. Os cursos 
de Jornalismo e Relações Interna-
cionais estão entre os 4 melhores 
da cidade de São Paulo na ava-
liação do MEC, no Conceito Pre-

liminar de Curso, e o curso de 
Ciências Econômicas está entre 
os 6 melhores da cidade de São 
Paulo na avaliação do MEC. A Rio 
Branco também é destaque no 
Índice Geral de Cursos (IGC), si-
tuando-se entre as melhores Fa-
culdades do Brasil. O índice apre-
senta uma média ponderada das 
notas de avaliação dos cursos 
de graduação e pós-graduação 
em um único indicador, medindo 
o nível de excelência que a insti-
tuição oferece na prestação dos 
serviços educacionais. 

ADMINISTRAÇÃO

PEDAGOGIA

DIREITO

JORNALISMO

PRODUÇÃO EDITORIAL

PUBLICIDADE PROPAGANDA

RÁDIO E TV

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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BOLSA MÉRITO ACADÊMICO

FACULDADES PARTICIPAM DO GEDUC 2013

Cerca de 100 alunos das Fa-
culdades Integradas Rio Branco 
ganharam bolsas de estudos inte-
grais, válidas pelo período de um 
semestre, pelos excelentes resulta-
dos das avaliações em seus cursos.

As cerimônias contaram com 
a participação de diretores da 
Fundação e das Faculdades, 
coordenadores, professores e fa-
miliares. Edman Altheman, di-
retor-geral das Faculdades Rio 
Branco, destacou que o prêmio é 
uma homenagem ao talento dos 
alunos e traz a eles status e reco-
nhecimento por sua dedicação. 

As Faculdades Integradas Rio Branco marcaram presença 
no congresso de gestão educacional promovido pela 
Humus Consultoria.

VALORIZAÇÃO

EVENTOS EXTERNOS

Nahid Chicani, presidente da FRSP, premia os alunos

Edman Altheman

Marcadas pela emoção 
e reconhecimento, foram 
realizadas, no início de cada 
semestre, as tradicionais 
cerimônias de entrega da 
Bolsa Mérito Acadêmico. 

Inspirada nas melhores práticas internacionais na área de educação, 
a Bolsa Mérito Acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco é con-
cedida ao final de cada semestre, como forma de incentivo e valorização 
aos esforços e dedicação. Todos os alunos das Faculdades podem con-
correr ao prêmio, devendo, para isso, ser o melhor em cada etapa e fi-
nalizar o semestre letivo com notas acima de 8,5 e frequência nas aulas 
acima de 80%. 

O encontro teve como tema “Educação 3.0: Quais os novos desafios 
para a gestão?” e Edman Altheman, diretor-geral das Faculdades, 
presidiu os XI Congresso Brasileiro de Gestão Educacional & III Congres-
so Internacional de Gestão Educacional, eventos que ocorreram dentro 
da programação do GEduc, destacando as mudanças de paradigmas da 
área educacional e intermediando os palestrantes dos congressos.

O GEduc contou com a participação de renomados profissionais da 
área. Jim Lengel, especialista em Educação 3.0 e professor na Hunter 
College, na Universidade de Nova York, ministrou palestra magna inter-
nacional sobre o tema central do GEduc. Gustavo Ioschpe, especialista 
em educação, realizou a palestra magna nacional “Educação como pilar 
fundamental para a competitividade das nações”. Barbara Bruns, econo-
mista-chefe do Banco Mundial, responsável pela educação na América 
Latina e Caribe, abordou o tema “Como alcançar uma educação de nível 
mundial?”. Outros especialistas também enriqueceram o evento. 
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DIREITO

Para celebrar a data, o curso de Direito das Faculdades Integradas Rio Branco ofereceu, 
ao longo do ano, uma programação especial. 

CURSO DE DIREITO COMEMORA 10 ANOS

INTERNACIONAL

Wellington Souza Silva e Giovanna Sanchez estiveram em Brasília para 
uma série de apresentações e treinamento antes do G-20 Youth Summit, 
em São Petersburgo, na Rússia.

A programação do Ministério das Relações Exteriores incluiu diversas 
palestras sobre variados assuntos, como energia, meio ambiente, desen-
volvimento, corrupção, finanças internacionais, macroeconomia e políti-
cas sociais no âmbito do G-20.

As reuniões, que aconteceram no Itamaraty, seguiram o formato de 
conversa direta entre os membros da delegação brasileira e autoridades. 
“Encontramo-nos com diplomatas negociadores das diversas instâncias 
do Brasil, com membros dos ministérios do Trabalho, Fazenda e do Banco 
Central. Na minha visão, essa reunião foi excelente para esclarecer os 
pontos de defesa do Brasil e legitimar melhor a posição brasileira no G20 
jovem”, destacou Wellington Souza Silva. 

DELEGAÇÃ O BRASILEIRA DO G-20 YOUTH SUMMIT 
PARTICIPA DE ATIVIDADES EM BRASÍLIA

Anderson Daura, Marcelo Freire Gonçalves, Fernando Capez, Antonio Carlos Malheiros, 
Janaína Varalli, Alexandre Uehara

Alunos do curso de RI integraram 
a equipe que representou o Brasil

Para abrir a programação, as Faculdades receberam o deputado 
estadual e professor em Direito Penal, Fernando Capez, que proferiu 
a Aula Magna. O coordenador do curso de Direito, Paulo Sérgio Feuz, 

destacou a importância de 
promover discussões atuais com 
profissionais renomados para en-
riquecer a formação dos alunos.

Fernando Capez abordou o 
assunto “Prisões e medidas cau-
telares provisórias”, expondo 
aos alunos e convidados os 
casos em que há necessidade 
da prisão provisória, explicando 
que, quando ela não é necessá-
ria, há o desrespeito ao direito 
à liberdade e exemplificou si-
tuações em que a lei brasilei-
ra garante a prisão preventiva, 
única e exclusivamente. 

A delegação brasileira do G-20 Youth Summit, contou 
com a participação de alunos de Relações Internacionais 
das Faculdades Integradas Rio Branco.
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Os alunos Wellington Souza 
Silva e Giovanna Sanchez fizeram 
parte da delegação brasileira do 
G-20 Youth Summit, simulação 
realizada em São Petesburgo, na 
Rússia, antecedendo a reunião 
oficial do G-20. A delegação bra-
sileira também contou com a 
atuação de alunos de Relações 
Internacionais da Rio Branco 
em 2011 e em 2012. Wellington 

O diretor-acadêmico das Faculda-
des Integradas Rio Branco, Alexandre 
Uehara, foi eleito membro do Conselho 
Fiscal da Associação Brasileira de 
Relações Internacionais (ABRI).

G-20 YOUTH SUMMIT NA RÚSSIA

DIRETOR-ACADÊMICO INTEGRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃ O 
BRASILEIRA DE RELAÇÕ ES INTERNACIONAIS

Alunos do curso de RI durante o evento internacional

Souza Silva participou, ainda, 
de reunião com o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, que con-
versou com os líderes das delega-
ções dos países participantes. 

Os participantes foram selecio-
nados durante a segunda edição 
do G20 Youth Summit - Etapa 
Brasil, realizada pelas Faculda-
des Integradas Rio Branco em 
conjunto com o Instituto Global 
Attitude. Os estudantes Luca Bovi, 
ex-aluno da ESPM, Victor Oliveira 
Tibau, ex-aluno da PUC-SP e 
Renato Henrique de Gaspi, aluno 
da FACAMP - Faculdades de 
Campinas, também foram esco-
lhidos para integrar a delegação.

A delegação brasileira foi acom-
panhada por Rodrigo Reis, diretor 
do Instituto Global Attitude, que 
promoveu a etapa brasileira do 
Youth Summit, em parceria com a 
Rio Branco. Os participantes reu-
niram-se com jovens de diversos 
países, promovendo discussões 
sobre os assuntos mundiais da 
atualidade nos âmbitos político, 
econômico e social. Diversas per-
sonalidades políticas também par-
ticiparam do evento.

Organizado pela G-20 Youth 
Summit International Organizing 
Committee, uma organização 
internacional não-governamental, 
o G-20 Youth Summit tem por 
objetivo preparar, disseminar 
e compartilhar recomendações 
realizadas por jovens de todo o 
mundo com os Chefes de Estado 
do G-20 e líderes de organizações 
internacionais. No G-20 Youth 
Summit, os representantes das 
delegações assumiram as funções 
de chefes de estado e ministros, 
para discutir importantes temas 
da agenda internacional e os 
desafios globais econômicos 
e financeiros. 

Alexandre Uehara

Alunos dos cursos de 
Relações Internacionais das 
Faculdades Integradas Rio 
Branco integraram delega-
ção brasileira. 

A ABRI  tem por objetivo estimular a 
produção acadêmico-científica em Relações 
Internacionais e aperfeiçoar o ensino de 
graduação e pós-graduação na área.

Um dos destaques da atuação da associação 
constitui na formação das Diretrizes Curricula-
res para os cursos de graduação de Relações 
Internacionais de todo o Brasil, junto ao Minis-
tério da Educação (MEC). 
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DOCUMENTÁ RIO MUSICAL SOBRE CULTURA INDÍGENA

ALUNOS DO CURSO DE RELAÇÕ ES PÚBLICAS SÃ O DESTAQUE NO PRÊMIO ABRP

Os trabalhos apresentados foram: “Luz, Câmera, Ação: As 
Relações Públicas como protagonista da Cinemateca Brasileira”, 
conquistando o 2º lugar da categoria “Setor Cultural”; “Ser JAC nas 
Relações Públicas: a força da comunicação estratégica na cons-
trução da imagem e reputação da JAC Motors Brasil”, 2º lugar na 
categoria “Setor Comércio”; e “O verdadeiro plano infalível para 
a Mauricio de Souza Produções”, 3º lugar na subcategoria “Setor 
Serviços”. Realizada no dia 26 de setembro, a premiação analisou 
trabalhos enviados por estudantes de diversas instituições de 
ensino brasileiras.

Todos os trabalhos premiados foram projetos experimentais rea-
lizados para o Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvidos por 
alunos da Rio Branco, formados em 2012, para clientes reais.

COMUNICAÇÃO

O documentário musical 
“Guardiões Guarani”, do grupo 
KYRINGUE NHEMBOVY’A (Criança 
Feliz, em língua Guarani), da 
Aldeia Rio Silveira, produzido 
por alunos e ex-alunos de Jorna-
lismo e Rádio e TV das Faculda-
des Integradas Rio Branco, com 
apoio da coordenadora do curso 
de Jornalismo, Patrícia Rangel, 
foi lançado, no Sesc Pompéia, 
como parte das comemorações 
do Dia do Índio, celebrado em 
19 de abril. 

Gravado, em 2011, na Opy, 
Casa de Reza comandada pelo 
Pajé Egino, o documentário foi 

produzido a partir da conquista do edital de nº 14 do Programa de Ação Cultural, Concurso de Apoio a projetos 
de Promoção da Continuidade da Cultura Indígena no Estado de São Paulo, promovida pela Secretaria de 
Estado da Cultura, Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, Governo do Estado de São Paulo.

A gerente-adjunta da Gerência de Programas Sócio-Educativos do Sesc, Maria Alice Nassif; o coordenador da 
Funai do Estado de São Paulo, Márcio José Alvim do Nascimento; a coordenadora de Políticas Públicas para a 
População Negra e Indígena, Elisa Lucas Rodrigues; Roberto Fleury, secretário adjunto da Secretaria de Justiça 
e Defesa da Cidadania, e a coordenadora Patrícia Rangel compuseram a mesa de abertura do evento, que foi 
prestigiado, também, pelo diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, Edman Altheman, e pelo diretor-
acadêmico, Alexandre Uehara. 

Documentário foi lançado durante as comemorações do Dia do Índio

Alunas com a professora Patrícia Rangel

Produção dos alunos das Faculdades Integradas Rio Branco foi apresentada no Sesc Pompéia.

Alunos do curso de Relações Públicas das Facul-
dades Integradas Rio Branco foram destaque no 
31º Prêmio da Associação Brasileira de Relações 
Públicas (ABRP).
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PROJETO DESENVOLVIDO POR ALUNOS É APRESENTADO À  PREFEITURA DE AREIAS

TRABALHO É PREMIADO NA ETAPA SUDESTE DO INTERCOM

Os alunos de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco, 
Caio Colagrande e Graziela Primiani, venceram a etapa Sudeste do 
Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação).

O evento foi realizado durante o XVIII Intercom (Congresso Bra-
sileiro de Ciências da Comunicação), em Bauru, e os alunos foram 
classificados para a etapa nacional do evento, que foi realizado 
em Manaus. Os alunos foram aprovados com o trabalho “Agência 
Júnior de Jornalismo Rio Branco: Multidisciplinaridade na Cober-
tura do IV RBMUN”, apresentado por Graziela Primiani.

O artigo premiado apresenta a Agência Júnior como um espaço 
de aprendizado prático dos alunos de Jornalismo, onde os estu-
dantes têm a oportunidade de aliar os conhecimentos teóricos à 

O projeto de resgate histórico 
e identidade visual foi desenvol-
vido para a cidade de Areias, lo-
calizada no Vale do Paraíba, no 
estado de São Paulo. 

Os estudantes do curso de 
Design ficaram responsáveis pela 
criação do logotipo das placas de 
identificação da Casa da Cultura, 
de todo o material gráfico de si-
nalização interna e externa 
da Casa e do Guia Turístico da 
cidade - cujo texto foi criado em 
conjunto com os alunos de Publi-

cidade e Propaganda. Os alunos 
dos cursos de Rádio e TV e Audio-
visual produziram os vídeos ins-
titucionais para a cidade e os de 
Jornalismo fizeram a cobertura 
do evento.

Os jovens designers, orientados 
pelo coordenador dos cursos de 
Design e Editoração, Paulo Durão, 
e pela professora Iara Pierro, 
montaram o material na Casa da 
Cultura, que foi construída em 
1983 e abrigou a Câmara de Verea-
dores, a Cadeia Pública e o Fórum. 

Hoje, possui um acervo histórico 
e uma biblioteca abertos para vi-
sitação. Na Casa do Artesão de 
Areias, os alunos realizaram uma 
oficina de serigrafia.

Finalizando a visita, os alunos 
apresentaram os vídeos institu-
cionais para as autoridades da 
cidade. O Secretário de Cultura 
e Turismo de Areias, Cláudio 
Márcio de Carvalho Costa, agra-
deceu pela disposição das Facul-
dades em realizar a parceria. 

Alunos de diferentes cursos participaram do projeto 

Graziela Primiani e Caio Colagrande

Alunos, professores e colaboradores entregaram os resultados da atividade.

Alunos do curso de Jornalismo das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco foram destaque em premiação.

rotina jornalística. A etapa nacional do Intercom, em Manaus, além do trabalho finalista, também contou 
com apresentação de outro trabalho do aluno Caio Colagrande, “Cultura nas Ondas do Rádio: Programa 
Agenda Cultural”. 
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RELACIONAMENTO
PROGRAMA RIO BRANCO PARA JORNALISTAS

Em 2013, as Faculdades 
Integradas Rio Branco realizaram 
a 3ª e a 4ª edição do Programa 
Rio Branco para Jornalistas, que 
tem o objetivo de atender às 
necessidades de informação e 
atualização dos profissionais 
da imprensa. Jornalistas de 
importantes veículos, como 
Folha, TV Globo, Estadão, Valor 
Econômico, SBT, TV Bandeirantes, 
TV Record, Época, IstoÉ, Rádio CBN, 
entre outros grandes veículos, 
participaram dos encontros. 

A 3ª edição teve como tema 
“Economia Contemporânea e 
Finanças” e foi organizado pela 
coordenação dos cursos de Admi-
nistração e Ciências Econômicas. 

O professor das Faculdades, 
Guilherme Antonio de Moura 
Costa, ministrou o primeiro 
módulo, abordando o cenário 
atual da economia brasileira. Um 
panorama das principais escolas 
e movimentos que definiram 
as estruturas político-econômi-
cas dos países mais influentes 
da Europa e que viriam a refletir, 
mais tarde, na Economia Mundial, 
foi apresentado no segundo 
módulo, ministrado pelo pro-
fessor Onofre Portela. “Finanças 
Pessoais” foi o tema destacado 
pelo coordenador do curso de 

Administração das Fa-
culdades, Douglas 
Renato Pinheiro. 
A quarta e última 
aula do programa 
abordou o tema 

“Economia 

Internacional: A crise e as novas 
configurações geoeconômicas”, 
com o professor de Economia das 
Faculdades, Rogério Buccelli. 

O 4º Programa Rio Branco 
para Jornalistas ofereceu o curso 
gratuito de Extensão, “Relações 
Internacionais: Um panorama 
dos principais acontecimentos no 
Brasil e no Mundo”. O professor do 
curso de Relações Internacionais 
das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Luís Vital Gabriel, iniciou 
o curso, com a palestra “Manifes-
tações no Brasil: Atual conjuntu-
ra política e social”. No segundo 
encontro, o professor Pedro Costa 
Júnior fez uma apresentação sobre 
“América Latina: entre o passado e 
o futuro”. “Estados Unidos e ações 
de inteligência: o caso Snowden” 
foi o tema da terceira aula, mi-
nistrada pelo professor Gunther Programa tem 

como objetivo 
atender às ne-
cessidades de 
informação e 

atualização dos 
profissionais 
da imprensa.

O professor Samuel Feldberg e o diretor-acadêmico, Alexandre Uehara,   
 entregam certificado à participante

Profissionais de importantes veículos de comunicação participaram do Programa.

Rudzit, que frisou, entre outros 
assuntos, que casos de monito-
ramento e espionagem aconte-
cem em vários países. O quarto e 
último encontro, ministrado pelo 
professor e pós-doutor, Samuel 
Feldberg, tratou do tema “A atual 
conjuntura política no Oriente 
Médio”. Para isso, o professor fez 
um resgate histórico do contexto 
de alguns países, como Israel, 
Irã, Egito e Síria, desde o final do 
século XIX, apontando os fatos 
mais marcantes e que ajudam a 
explicar a situação atual.  

Professor Pedro Costa Júnior
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RELACIONAMENTO COM AS ESCOLAS

O 6º Profissão e Futuro reuniu 
centenas de estudantes do Ensino 
Médio de diversas escolas da 
cidade de São Paulo. A ativida-
de proporcinou mais de 50 pales-
tras e oficinas sobre diversas car-
reiras, ministradas por professo-
res da Rio Branco e por profissio-
nais de destaque em suas áreas, 
que deram dicas sobre as oportu-
nidades do mercado de trabalho.

Durante a abertura do encontro, 
o diretor-acadêmico das Faculda-
des, Alexandre Uehara, comentou 
sobre a importância da orienta-
ção profissional no momento da 
escolha da carreira. 

“Escolha Profissional e Atitudes 
de Sucesso” foi o tema da palestra 
de abertura, apresentada pelo 
psicólogo e orientador de carreira, 
Tiago Tamborini. “Sucesso é a pos-
sibilidade de atingir uma meta - o 
sucesso é global, envolve a vida 
pessoal, profissional, são todas 
as áreas”, destacou o palestrante, 
que reuniu alguns exemplos para 
atingir o sucesso - definição da 
meta, autoconhecimento, atitude 
e persistência.

6º PROFISSÃ O E FUTURO

As oficinas “Criação em Propa-
ganda” e “TV e a sua Produção” 
foram oferecidas por meio da 
expertise de professores da 
Rio Branco e da infraestrutura 
da instituição - que conta com 
modernos laboratórios e estúdios 
profissionais de TV e Fotografia. 
Uma simulação do ambiente de 
bolsa de valores foi vivenciada 
pelos participantes da oficina de 
Mercados de Capitais.

Durante o encontro, o diretor-geral 

Tiago Tamborini proferiu a palestra de abertura

Estudantes de diversas escolas participaram do evento

Encontro Rio Branco de Profissões reuniu centenas de estudantes do Ensino Médio.

das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Edman Altheman, reuniu-
se com diretores e professores 
das escolas participantes, 
para conversarem sobre a 
importância do apoio da escola 
e dos professores para a escolha 
profissional dos jovens.

Outro diferencial do encontro 
foi a disponibilização de pesquisa 
de aptidão do perfil profissional 
com o pessoal, no Teste de Orien-
tação Profissional. 
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DIRIGENTES DO SEBRAE CONHECEM AS FACULDADES RIO BRANCO

VISITA

Dirigentes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estiveram no 
campus Lapa das Faculdades Integradas Rio Branco, para conhecerem os cursos e a infraestrutura.

Faculdades marcaram presença da Feira do Estudante, apresentando a qualidade e os 
diferenciais de seus cursos.

FEIRA GUIA DO ESTUDANTE

Apresentando a qualidade e os 
diferenciais de seus cursos de gra-
duação e graduação tecnológica a 
milhares de participantes, as Facul-
dades Integradas Rio Branco parti-

A comitiva foi recebida pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, pelo chanceler 
das Faculdades, Eduardo de Barros Pimentel, e pelo diretor-geral das Faculdades, Edman Altheman.

Estande das FRB em uma das maiores feiras educacionais do país

Eduardo de Barros Pimentel, Thirso Meirelles, Juliana Gazzotti Schneider,
Alencar Burti, Nahid Chicani, Luis Eduardo Schoueri e Edman Altheman 

Estiveram presentes, o presidente do 
Conselho Deliberativo, Alencar Burti, 
a gerente de Cultura Empreendedora, 
Juliana Gazzotti Schneider, e o secretá-
rio executivo do Conselho Deliberativo, 
Thirso Meirelles, todos do Sebrae de São 
Paulo, além do diretor da Fundação, Luis 
Eduardo Schoueri, que convidou os visi-
tantes e intermediou o encontro.

Durante a visita, que teve como 
objetivo estreitar relações entre o Sebrae, 
a Fundação de Rotarianos de São Paulo 
e as Faculdades Integradas Rio Branco, 
Edman Altheman apresentou os cursos, 
o corpo docente, o campus, os trabalhos 
e projetos desenvolvidos. 

ciparam de uma das maiores feiras 
educacionais do país, a Feira Guia 
do Estudante. Docentes e coorde-
nadores dos cursos de graduação 
tiraram dúvidas dos participantes 

acerca das carreiras pretendidas, 
além da participação de alunos dos 
diversos cursos, contando sobre 
suas vivências nas Faculdades In-
tegradas Rio Branco. Desenhistas 
fizeram mangás, quadrinhos tra-
dicionais japoneses, ao longo de 
todo o evento. Foram disponibiliza-
das, ainda, estações para a realiza-
ção de testes de perfil profissional.

Foram sucesso de público as pa-
lestras realizadas pelos docentes 
da Rio Branco: o coordenador 
do curso de Direito, Paulo Sérgio 
Feuz, apresentou as várias carrei-
ras do Direito; a  então coordena-
dora do curso de Relações Inter-
nacionais, Denilde Holzhacker, 
comentou as possibilidades de 
atuação na área de Relações Inter-
nacionais e Alexandre Henrique, 
professor do curso de Rádio e TV, 
ministrou palestra sobre a área de 
Comunicação Social. 
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FACULDADES RECEBEM O PRÊMIO Á FRICA-BRASIL 2013

PREMIAÇÃO

As Faculdades Integradas Rio Branco foram premiadas, na categoria Educação, na oitava 
edição do Prêmio África-Brasil, organizado pelo Centro Cultural Africano.

Representando as Faculdades, 
o professor Humberto Aragão 
compareceu à cerimônia de pre-
miação, no Teatro da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo.

O Prêmio África-Brasil foi criado 
para homenagear personalida-
des, empresas e governos que se 
destacam por sua contribuição à 
sociedade por meio da realização 
de diversos trabalhos sociais e 
culturais, que contribuem para o 
desenvolvimento humano e para 
a inclusão socioambiental do in-
divíduo afrodescendente.

Por meio de uma parceria com 
universidades de Cabo Verde, as 
Faculdades Rio Branco recebem, 
atualmente, alunos africanos que, 
segundo o professor Humberto 
Aragão, são recepcionados de 
forma harmoniosa, criando um 

vínculo de afetividade com os alunos e com as Faculdades. “Dessa 
forma, as Faculdades receberam essa premiação não somente pelo seu 
trabalho na área de educação há mais de uma década, mas pela sua 
atuação frente à recepção e acolhimento desses alunos”, comentou. 

TERMO DE COOPERAÇÃ O COM A FUVEST

PARCERIA

As Faculdades Integradas Rio Branco 
assinaram termo de cooperação.

As Faculdades Integradas Rio Branco e 
a Fundação Universitária para o Vestibular 
(Fuvest) firmaram um termo de cooperação para 
o ingresso nos cursos de graduação da institui-
ção. O termo viabiliza a entrada dos candida-
tos por meio dos resultados obtidos na primeira 
fase do Vestibular Fuvest.

A pontuação determina a seleção e classi-
ficação do aluno, conforme edital, e passou 
a ser válida para os processos de ingresso 
em 2014, dispensando a prova convencional 
do Vestibular Rio Branco, além da isenção da 
taxa de inscrição. 

Humberto Aragão e Edman Altheman
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UM DIA DIFERENTE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

“Um Dia Diferente”, uma ação de responsabilidade social promovida pelas Faculdades 
Integradas Rio Branco, mobilizou alunos, professores, coordenadores e colaboradores da 
instituição, em prol de quem mais precisa.

A criatividade, dedicação e so-
lidariedade de todos os envolvi-
dos, por meio de diversas cam-
panhas, beneficiaram centenas 
de pessoas.

• Brincando de Ser Criança
No Centro para Criança e Ado-

lescente Morro Grande, que 
atende crianças, foi realizado 
um projeto que proporcionou 
atividades lúdicas e artísticas, 
como gincanas e apresentações 
teatrais. A campanha conquistou 
doações de brinquedos didáticos 
e livros infantis, feitas por empre-
sários e voluntários.

• Doe Sangue, Salve Vidas 
Em campanha de doação de 

sangue, realizada no Hemocentro da 
Santa Casa de São Paulo, estudan-
tes também se dispuseram a partici-
par do Banco de Medula Óssea.

• Incentivo à Leitura
A campanha beneficiou o Centro 

de Acolhida Casa Taiguara, que 
atende jovens moradores de rua, 

por meio da arrecadação de livros e 
da realização de uma festa, na sede 
da instituição, que ofereceu comidi-
nhas, rodas de leitura e brincadeiras.

• Qualidade e Consciência por 
Uma Vida Sustentável

Para o projeto, foram realizadas 
filmagens e fotos, para posterior 
divulgação nas redes sociais, de 
ações de conscientização para uma 
alimentação saudável. As ativida-
des foram realizadas durante feira 
gastronômica, realizada pela Asso-
ciação de Agricultura Orgânica, no 
Parque da Água Branca.

• Doam-se Sorrisos
Uma festa de Halloween foi feita 

no Centro de Apoio à Criança com 
Câncer Marta Kuboiama. Uma 
oficina de máscaras temáticas para 
crianças, com massinhas e pintura 
de desenhos, momentos de brincar 
e de jogos, bem como uma visita ao 
Parque da Independência e entrega 
de presentes e lembranças arre-
cadadas, juntamente com lanche, 
foram realizadas.

• Sorrir é Viver
Realizado na instituição Casa do 

Amparo, que faz parte do Núcleo 
Assistencial Afrânio Hingel, no 
acolhimento a crianças em risco 
social. Foram proporcionados 
momentos de descontração e de 
atividades lúdicas e brincadei-
ras com palhaços, exibição de 
filme, além de um café da manhã 
e almoço especiais.

• Melhor Idade
No Centro de Convivência do 

Idoso da cidade de Caieiras, local 
onde senhores e senhoras passam 
o dia, estudantes promoveram 
bingo com prêmios, baile serta-
nejo de raiz, com a presença de 
músicos da dupla Chitãozinho e 
Xororó e do cantor Rodrigo Arantes, 
e um café da tarde especial, com 
bolos, tortas e sucos.

• Saber Sorrir
No Instituto Roberto Borghi, que 

possui um Centro de Acolhida para 
Crianças e Adolescentes, estudan-
tes realizaram campanha de arre-
cadação de brinquedos e levaram 
momentos de alegria e carinho, 
por meio de brincadeiras infantis e 
gincanas, leituras de contos, bem 
como um coffee-break.

• Pastel Musical
No Lar São Vicente de Paula, ins-

tituição que concede moradia a 
idosos, foram entregues doações 
diversas e oferecidos pastéis 
como lanche. A apresentação de 
coral e uma atividade recreativa 
num mural de fotos contaram com 
a participação de idosas do Lar. 

Alunos se reuniram em grupo para desenvolver projetos
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José Luis Turiani

14ª SEMANA DE RELAÇÕ ES INTERNACIONAIS

SEMANAS TEMÁTICAS

Reunindo professores e importantes representantes da área de Relações Internacionais do país, 
as Faculdades Integradas Rio Branco promoveram a Semana de Relações Internacionais. 

Em sua 14ª edição, a Semana 
debateu temas relevantes da 
agenda internacional e deu 
enfoque à questões do Brasil, 
como sua política externa e a 
inserção do país no sistema eco-
nômico mundial, em palestras e 
debates, que ajudaram a enrique-
cer a formação dos estudantes.

O embaixador do Ministé-
rio das Relações Exteriores em 
São Paulo, Fernando Barreto, 
proferiu a palestra “A Política 
Externa Brasileira a partir do 
Barão do Rio Branco”.

A partir da exibição do filme 
“A Fonte das Mulheres”, do  
diretor-romeno Radu Mihaileanu, 
a então coordenadora do curso de 
Relações Internacionais, Denilde 
Holzhacker, promoveu uma análise 
do enredo apresentado, que cria 
um manifesto feminista numa 
pequena comunidade muçulmana 
no Magreb, norte da África.

Com o então coordenador de 
Estágios, José Luis Turiani, alunos 
do curso aprenderam sobre 
Técnicas de Comunicação Verbal 
e Oratória.

Para falar sobre “Efetivação de 
Metas de Qualidade de Água: ex-
periência brasileira e internacio-
nal”, Lilia Diniz, consultora de 
Sustentabilidade e Gestão das 
Águas, apresentou o trabalho de-
senvolvido em conjunto com o 
Ministério Público, com a partici-
pação dos alunos riobranquinos. 

India and Brics foi o tema 
da palestra dada pelo jornalis-
ta correspondente do The Times 
of India, na América do Sul, 
Shobhan Saxena. 

O Cônsul Geral da Turquia, 
Özgün Arman, afirmou, na 
palestra Turkish foreign Policy 
and Brazil, que seu país segue 
mais dinâmico, visionário e com 
política externa multidimensio-

nal, e que tem como princípio 
fundamental “Paz em casa e Paz 
no Mundo”. 

“Os 10 anos da Guerra do 
Iraque” foi tema da apresentação 
do professor Gunther Rudzit que, 
em sua fala, destacou o histórico 
da guerra de 1991, as sanções que 
a ONU impôs ao Iraque e o caos 
que se instaurou no país, além 
dos motivos que o governo dos 
Estados Unidos alegou para justi-
ficar a invasão em 2003.

Sérgio Pereira, da publicação 
online Mundo RI, foi convidado a 
falar sobre “Empregabilidade em 
RI”, quando apresentou a dificulda-
de do internacionalista em ser ab-
sorvido no mercado de trabalho, 
tendo em vista o fato de que muitas 
empresas não entendem o papel 
desses profissionais.

Luiz Marcelo Fins, gerente 
jurídico da Votorantim Industrial, 
explicou os processos de interna-
cionalização de uma multinacional 
e ressaltou a importância de um in-
ternacionalista na análise de riscos 
em novos investimentos.

Promovendo um debate, os pro-
fessores do curso de Relações In-
ternacionais, Regiane Bressan, 
Denilde Holzhacker e Gunter Rudzit 

falaram sobre “Os interesses bra-
sileiros na América do Sul”. 

Encerrando a programação, 
Luiz Gonzaga Belluzzo, professor 
da Unicamp e articulista da Carta 
Capital, falou sobre as transfor-
mações na economia global e na 
divisão internacional no trabalho, 
na palestra “O Brasil e o sistema 
econômico internacional”. 

A semana 
apresentou 

temas relevantes 
da agenda 

internacional 
e deu enfoque 
à questões do 

Brasil, como sua 
política externa 
e sua inserção 

no sistema 
econômico 
mundial.

Fernando Barreto

Lilia Diniz

Shobhan Saxena
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13ª SEMANA DA COMUNICAÇÃ O
Durante uma semana, alunos dos cursos de Comunicação Social das Faculdades Integradas 
Rio Branco aprofundaram e ampliaram conhecimentos.

Os estudantes conheceram 
as rotinas de profissionais em 
diferentes áreas e discutiram 
questões que envolvem a profis-
são. Para isso, a 13ª Semana de 
Comunicação contou com a par-
ticipação de profissionais de 
destaque, que falaram aos alunos 
em palestras temáticas. Para os 
alunos do 5º semestre de Jorna-
lismo, o evento contribuiu, ainda, 
para o exercício da prática profis-
sional. Todas as palestras foram 
acompanhadas e divulgadas, em 
tempo real, no Blog Profissão Foca 
e nas mídias sociais do portal.

A palestra de abertura do 
evento tratou do tema “A comu-
nicação nos grandes eventos es-
portivos: Copa do Mundo e Olím-
piada no Brasil” com o jornalista 
Anderson Gurgel. O apresentador 
e comentarista Silvio Luiz, falou 
sobre a comunicação e a infor-
mação na atualidade. Ao lado de 
Wagner William, coordenador de 
produção da Rede Record e autor 
de sua biografia, relembrou sua 
trajetória e falou sobre mercado 
de trabalho.

 Ainda no mesmo assunto, Ary 
Rocco, professor e colunista na 
área esportiva, afirmou que o 
esporte se perdeu ao longo dos 
anos, tornando-se produto da 
indústria do entretenimento, 

e deu dicas de como usar o 
Marketing Esportivo para atingir 
o público-alvo.

Da Rede TV, dois apresentadores 
falaram sobre suas atuações. O 
repórter Luciano Junior destacou, 
em “Tecnologia da Informação: a 
velocidade do vídeo jornalismo”, 
a mudança da transmissão de in-
formações, a partir da década de 
50, por meio de imagens e áudio, 
a evolução dos equipamentos e 
meios de transmissão.

Gilberto Barros foi convidado a 
falar sobre comunicação popular 
que, segundo ele, é “fascinan-
te, sensacional, fantástica”, pois 
mistura todas as classes sociais.

Dalton Pastore, presidente do 
Fórum Permanente da Indústria 
da Comunicação, fez a palestra 
“Por onde está indo a publicida-
de brasileira”.

O mundo da publicidade também 
esteve presente na apresentação 
de Ricardo Santos, presidente da 
Agência Milk, que falou sobre o 
segmento de atuação da empresa, 
a parceria e o desenvolvimento de 
campanhas para a Nike.

Julio Balasso, diretor de arte 
da TV Record News, explicou 
todas as áreas envolvidas em seu 
trabalho, falou sobre a conver-
gência das áreas de comunica-
ção e sobre a TV na atualidade, 

que não compete somente com 
a internet, mas também com as 
mídias off-line.

Fernando Campoi, gerente 
de assuntos corporativos da 
Volkswagen do Brasil, abordou 
o “media training”, os proces-
sos de comunicação interna, 
dando exemplos do que é feito 
em sua empresa.

Os jornalistas Patrícia Paixão e 
Carlos Juliano, em suas apresen-
tações, destacaram trabalhos de-
senvolvidos sobre aspectos di-
ferentes. A primeira, especialis-
ta em Marketing Político, falou 
sobre “As estratégias de Marke-
ting de Lula, em 2002, na cober-
tura realizada pela Folha de S. 
Paulo”, explicando desde o seu 
processo de análise das edições 
de jornais e do material utilizado 
na campanha de Lula para a presi-
dência da República, abordando 
as mudanças conseguidas pelos 
marqueteiros, depois de experi-
ências em campanhas anterio-
res sem sucesso, que ajudaram a 
eleger Lula. Patrícia Paixão falou, 
ainda, da cobertura midiática em 
épocas de eleições.

Carlos Juliano, jornalista da 
ONG Repórter Brasil, apresentou 
o documentário “Carne e Osso”, 
que mostra o dia a dia de traba-
lhadores de frigoríficos do país, 
e explicou a atuação da organi-
zação, que denuncia o trabalho 
escravo no Brasil. 

O apresentador e comentarista Silvio Luiz

A Semana da 
Comunicação 

reuniu 
profissionais 
de destaque 
nas diversas 
áreas, que 

falaram aos 
alunos sobre 

suas atuações.
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XI SEMANA JURÍDICA
Em comemoração aos seus 10 anos, completados em 2013, o curso de Direito das Facul-
dades Integradas Rio Branco promoveu a XI Semana Jurídica.

Alunos, professores e convida-
dos especiais da área promove-
ram debates sobre os mais diver-
sificados assuntos.

Para a abertura do encontro, 
estavam presentes Nahid Chicani, 
presidente da Fundação de Ro-
tarianos de São Paulo; Edman 
Altheman e Alexandre Uehara, 
diretor-geral e diretor-acadêmi-
co das Faculdades integradas Rio 
Branco; Marcos da Costa, presi-
dente da OAB-SP; Paulo Sérgio 
Feuz, coordenador do curso de 
Direito das Faculdades; Pedro Na-
politano, presidente da subseção 
da Lapa; Rodolfo Ramer, presiden-
te da subseção da Nossa Senhora 
do Ó; o desembargador e profes-
sor das Faculdades, Marcelo Freire 
e o Presidente da Comissão Rotary 
OAB e membro do Conselho 
Superior da Fundação, Francisco 
Carneiro de Souza.

Destacando a participação 
ativa dos advogados em grandes 
momentos da história do país, em 
defesa da democracia, Marcos da 
Costa proferiu palestra sobre a 
importância do advogado para a 
sociedade brasileira.

Para abordar o tema “Projeto 

do Novo Código Comercial”, a 
Semana Jurídica contou com a 
palestra do Dr. Armando Luiz 
Rovai, presidente da Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo, 
que destacou que o Brasil precisa 
de um novo código. “O Brasil 
precisa atrair investimentos e, por 
isso, precisa mudar seu sistema 
negocial. Não é possível desen-
volver a economia com um código 
de 1850”, destacou o palestrante, 
ressaltando que o país vive uma 
realidade de insegurança jurídica.

Dr. Ricardo Cavallo, gerente 
geral do Departamento Jurídico da 
Votorantim Cimentos, abordou, 
com os alunos, o tema “Novas ati-
vidades do Departamento Jurídico 
de grandes grupos empresariais”.

A partir da exibição e análise do 
filme “O Informante”, o desembar-
gador e professor das Faculdades 
Integradas Rio Branco, Antônio 
Carlos Malheiros, discutiu Liber-
dade de Imprensa, afirmando que 
ela é fundamental para o Estado 
Democrático de Direito.

A doutora, pela Universidade de 
Coimbra, e diretora da Universi-
dade do Minho em Portugal, Ales-
sandra Silveira, apresentou em 

“Direitos Fundamentais na União 
Europeia”, como funciona a união 
de direitos na Europa, destacando 
que a maior parte das normas que 
regem os países membros são re-
guladas pela União Européia.

Houve, também, um debate, em 
que convidados e alunos discuti-
ram a liberdade de manifestação, 
os antecedentes dos protestos 
que ocorreram, recentemente, no 
país, a soberania do povo na de-
mocracia e o direito garantido pela 
constituição de liberdade de mani-
festação. Participaram do debate 
os professores das Faculdades, 
Luiz Antonio Gabriel, Humberto 
Aragão e Lauro Ishikawa, e o pro-
fessor convidado Willis Santiago 
Guerra Filho, da PUC/SP.

Alunos do 8º semestre realiza-
ram um Júri simulando um julga-
mento de tentativa de homicídio 
de um caso real. Sob a coordena-
ção da professora Janaina Varalli 
e com as participações especiais 
do Promotor de Justiça do Estado 
de São Paulo, Dr. Roberto Tardelli, 
e da advogada, Ieda Bastos, 
os alunos desempenharam os 
papéis de jurados, testemunhas, 
juiz e advogados. 

Encontro reuniu professores, diretores, representantes da OAB e convidados
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11º SEMANA DE CURSOS DESTACA EMPREENDEDORISMO
O Encontro reuniu empreendedores de diversas áreas para trazer cases de sucesso e 
experiências inovadoras.

Os cursos de graduação em 
Administração, Ciências Eco-
nômicas, Comércio Exterior, 
Sistemas de Informação e os 
cursos de graduação tecnológica 
em Marketing e Gestão Comer-
cial promoveram a 11ª Semana - 
Escola de Negócios Rio Branco.

Durante a abertura do encontro, 
o diretor-acadêmico das Faculda-
des, Alexandre Uehara, reforçou a 
importância do empreendedoris-
mo, tendo em vista que o Brasil é 
o 2º colocado no ranking mundial 
de empreendedores, e que, cada 
vez mais, empresas buscam e in-
centivam jovens a empreender. 
A apresentação de uma linha do 
tempo, comparando dados de 
empreendedorismo no Japão, 
entre o século XX e os dias atuais, 
foi realizada pelo diretor.

O sócio da Ernest Young, Flávio 
Peppe, levantou dicas para os 
novos empreendedores. Desco-
brir onde está o mercado, saber 
inserir um novo produto, avaliar 
o impacto das ideias no público 
e no mercado, cortar custos e ter 
visão a longo prazo são alguns 
dos caminhos a serem seguidos.

O crescente mercado de 
shoppings foi destacado pelos 
administradores Vinícius Rangel, 
Marcos e Eduardo. Marcos 
apresentou um breve histórico 
sobre o mercado no Brasil, 
desde a inauguração do primeiro 
shopping, na década de 1960, em 
São Paulo, até as transformações 
nos dias de hoje. Eduardo e 
Vinícius afirmaram os benefícios, 
para a população e para a 
cidade dessas construções, 
principalmente na geração de 
empregos, e apresentou os 
motivos para se investir em 
shopping centers.

Alunos e professores participa-
ram de bate-papo sobre empreen-
dedorismo com Edvaldo Silva, da 
AC Beauty/ES Assessoria. O con-
vidado apontou que o desenvol-
vimento de um bom networking 
e o aprimoramento de certas 
atitudes, como dinamismo, lide-
rança, organização, visão, moti-
vação, planejamento, criatividade 
e conhecimento, são alguns dos 
aspectos que podem definir o que 
é ser uma pessoa empreendedora.

Durante a palestra sobre 
Produção Mais Limpa, o deputado 
Gilberto Natalini destacou as ini-
ciativas que são realizadas na 
cidade de São Paulo para melhorar 
a qualidade de vida dos paulista-
nos e diminuir os níveis de todos 
os tipos de poluição. Para o pales-
trante, existem diversas oportuni-
dades de negócio em sustentabi-
lidade e reciclagem. 

Palestrantes 
convidados 
falaram de 
cases de 

sucesso e 
experiências 
inovadoras.

Flávio Peppe
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XIV SEMANA DE PEDAGOGIA

9º SEMANA INTERNACIONAL DE BRANDING EM LONDRES

Refletindo sobre a importância do profissional de pedagogia na atualidade, a XIV Semana 
de Pedagogia abordou o tema “O Saber na Prática”.

O curso de MBA em Branding das Faculdades Integradas Rio Branco promoveu, em parceria 
com a Universidade de Brunel, em Londres, a 9ª edição da Semana Internacional de Branding. 

A coordenadora do curso de 
Pedagogia, Fabiana Malandrino, 
destacou a importância de trazer 
a realidade profissional para 
dentro da academia. 

Na palestra “Tenho um aluno 
surdo, e agora?”, o diretor do 
Projeto Libras na Ciência, da Escola 
de Comunicação e Humanidades 
da USP, e coordenador do curso de 
Libras da Universidade Federal do 
Pará, Rafael Dias Silva, estimulou 
os participantes a pensarem, de 
maneira criativa, em soluções para 
os desafios que surgem no ensino 
das ciências humanas e exatas 
para alunos surdos.

Alunos, acompanhados pelo 
coordenador do curso e res-
ponsável pela semana, Antônio 
Roberto de Oliveira, estiveram 
no país para debater e conhecer 
algumas das melhores práticas 
de Design e Branding do mundo. 
Antes, porém, o grupo, visitou, 
em Copenhagen, na Dinamarca, 
a Escola de Design e a empresa 
Designit.

Sune Aagaard, diretor de comu-
nicação da empresa, apresentou 
o escritório, alguns estudos de 
caso, as metodologias utilizadas 
nas áreas de inovação, design 
de serviço e branding. A progra-
mação da Semana, em Londres, 
incluiu palestras com professo-
res da Universidade de Brunel, 
apresentação de trabalhos de 
alunos mestrandos, visita ao 
Museu de Design e a impor-
tantes agências - como Saffron 
Consultants, Moving Brands, 
Prophet e Endpoint. 

O tema “Psicomotricidade: do 
andar ao escrever” foi abordado 
pela educadora física e psicomo-
tricista, Ana Mello. 

A ortoptista e assessora dos 
Serviços de Apoio à Inclusão 
da Fundação Dorina Nowill para 
Cegos, Eliana Cunha, explicou 
adaptações necessárias e ferra-
mentas que visam a incluir e a 
desenvolver a aprendizagem de 
cegos e pessoas com baixa visão.

As oficinas “Valores humanos 
na Educação Infantil através de 
atividades lúdicas” e “Atividades 
com enfoque em arte terapêuti-
co na escola”, ministradas, res-

pectivamente, por Roseli Carreiro 
Zanlorenzi de Araújo, educadora 
que utiliza o lúdico como facilita-
dor de aprendizagem, e por Carla 
Marquart, pedagoga, psicopeda-
goga e arte terapeuta, destaca-
ram a importância do lúdico e da 
arte na educação. 

“Nossos alunos também apresentaram trabalhos sobre as barreiras 
na área de design e branding no Brasil, as oportunidades de mercado, 
alguns problemas recorrentes e cases desenvolvidos por eles”, explicou 
Antônio Roberto. 

Fachada do prédio da Designit, em Copenhagen

Eliana Cunha

Fabiana
Malandrino
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O Ensino a Distância Rio Branco passou a oferecer, em 2013, 
novos cursos de Extensão e Desenvolvimento Profissional.

NOVOS CURSOS

GESTÃ O E PLANEJAMENTO DE MARKETING / CUSTOS E FORMAÇÃ O DE PREÇOS 
ADMINISTRAÇÃ O DE PEQUENAS EMPRESAS / INTRODUÇÃ O À  CONTABILIDADE

Professor Fernando Almeida

Profissionais e estudantes das áreas de Administração, Ciências Contá-
beis, Marketing e Planejamento, dirigentes de empresas ou profissionais 
que atuam na Gestão Empresarial puderam ampliar seus conhecimen-
tos sobre as áreas de Gestão e Finanças com os cursos “Gestão e Pla-
nejamento de Marketing”, ministrado pelo professor Fernando Santini, 
e “Custos e Formação de Preços”, ministrado pelo professor Fernando 
Almeida, ambos docentes das Faculdades Integradas Rio Branco. 

Já o curso “Administração de Pequenas Empresas”, desenvolvido pelo 
também professor das Faculdades, Armando Lourenzo, é voltado para 
micro e pequenos empresários, que buscam a profissionalização. Ainda 
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no primeiro semestre de 2013, o Ensino a Distância Rio Branco desenvol-
veu o curso “Introdução à Contabilidade”, direcionado a profissionais da 
área financeira, contábil ou que atuam na Gestão Empresarial, dirigen-
tes de empresas, graduados ou graduandos em Administração, Ciências 
Contábeis ou outros cursos na área de Gestão, que desejam ter conheci-
mento dos fundamentos da Contabilidade no cenário atual.

Para o professor Fernando Almeida, a legislação e as técnicas contá-
beis estão em profunda mudança, na busca da harmonização internacio-
nal. Esse fato tem possibilitado o desenvolvimento de um mercado de 
trabalho com muitas oportunidades, mas exige capacitação e atualiza-
ção dos profissionais.

O curso tem o objetivo de capacitar profissionais para a compreen-
são das premissas fundamentais da Contabilidade Básica, consideran-
do a legislação atual. 

O EAD 
Rio Branco 

lançou 
diversos cursos 
de extensão a 

distância
em 2013.
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OFICINAS
PRÁTICA DA AVALIAÇÃ O CONTINUADA NO  
ENSINO PRESENCIAL COM O MOODLE

CURSO: INTRODUÇÃ O AO MOODLE

Durante a Reunião de Planejamento das Faculdades Integradas Rio Branco, o Ensino a 
Distância Rio Branco ofereceu para todos os professores a oficina “Prática da Avaliação 
Continuada”, utilizando os recursos do Moodle. 

O Ensino a Distância Rio Branco desenvolveu o Novo Programa de Formação Moodle para 
os docentes das instituições Rio Branco.

Na ocasião, foi explicado como 
tais ferramentas podem ajudar 
na avaliação continuada, como, 
por exemplo, com a criação de 
grupos de debate, questioná-
rios e tarefas. A prática da ava-
liação continuada consiste na 
aplicação de vários trabalhos 
para compor a nota do aluno e, 
com as ferramentas do Moodle, 
a correção dos trabalhos e a ava-
liação dos alunos são facilitadas  
para os docentes. 

 Com base na nova versão da 
plataforma, explorando o visual 
moderno e as novas ferramen-
tas de interação e colaboração, 
contribuindo no processo de en-
sino-aprendizagem o programa 
de formação ressaltou a impor-
tância do layout no aprendiza-
do e ofereceu competências para 
uso na prática docente. Durante o 
curso, são abordados temas como 
o processo de ensino-aprendiza-

Foram 
abordados 

temas como 
processo 

de ensino-
aprendizagem 

nas instituições 
Rio Branco.

Ferramentas do Moodle foram apresentados para os professores das Faculdades  Rio Branco

Programa de Formação Moodle

gem nas mantidas Rio Branco, na-
vegação, inclusão de arquivos, 
tarefas, fóruns, entre outros. 
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JORNALISMO ESPORTIVOCUSTOS E FORMAÇÃ O DE PREÇOS
O Ensino a Distância Rio Bran- 
co realizou a primeira Mesa 
Redonda Virtual de Jornalismo 
Esportivo, com o tema “O Brasil 
e a monocultura esportiva”. 

O Ensino a Distância Rio Branco realizou a Mesa 
Redonda Virtual, ao vivo, pelo Youtube, com o tema: 
“As mudanças na área contábil e os impactos no 
mercado”, com o professor Fernando Almeida, autor 
do curso Custos e Formação de Preços.

MESA REDONDA  VIRTUAL

GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MARKETING
Para abordar o tema “As oportunidades de 
Marketing que a Copa do Mundo traz para as empre-
sas”, o Ensino a Distância Rio Branco realizou uma 
mesa redonda virtual, com o professor Fernando Santini, 
durante o curso Gestão e Planejamento de Marketing.

A atividade contou com a participação do professor Alexandre 
Fillietaz, coordenador de Relações Externas das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco.

O encontro abordou temas como a harmonização internacio-
nal e seus impactos, reforma tributária, normas contábeis, papel 
do contador nas empresas, entre outros. Questões atuais do 
mercado, como a alta competitividade das empresas em alcance 
global, também foram assuntos abordados. 

A discussão, que foi 
transmitida ao vivo, pelo 
Youtube, com a participação 
dos internautas que 
enviaram perguntas, abordou 
temas como: os impactos 
socioeconômicos no Brasil 
com a Copa, a geração de 
empregos, os investimentos, 
o aumento na renda, entre 
outros. Fernando Santini 
destacou o desenvolvimento 
de áreas como Turismo e 
Hotelaria, além de apresentar 
vários dados estatísticos 

sobre o momento que o país vive. 
Assim, a mesa redonda apresentou 
diversos aspectos para contribuir 
com as empresas. 

O encontro contou com a par-
ticipação de alunos e ex-alunos 
do curso de extensão a distância 
em Jornalismo Esportivo e alunos 
da pós-graduação em Jornalismo 
Esportivo e Negócios do Esporte. 
O debate abordou a força do 
futebol na imprensa esportiva. 

Mesa Redonda Virtual com o professor Fernando Almeida

Professor Fernando Santini

Discussões sobre o rumo
do esporte no Brasil

Professores das Faculdades
Rio Branco participam da mesa

PREÇO
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Por meio de parcerias entre o Centro Profissionalizante Rio Branco e empresas de variados 
segmentos, mais de 350 aprendizes do Programa de Aprendizagem Profissional estão 
inseridos no mercado de trabalho. 

MUNDO DO TRABALHO

APRENDIZES NAS EMPRESAS

Por meio de parcerias entre o 
Centro Profissionalizante Rio Branco 
(Cepro) e empresas de variados seg-
mentos, mais de 350 aprendizes do 
Programa de Aprendizagem Profis-
sional estão inseridos no mercado 
de trabalho. Após o período de 
Capacitação Prévia, que tem a 
duração de seis meses, o Cepro en-
caminha os jovens às empresas, 
acompanhando toda a seleção e o 

contrato de aprendizagem, durante 
o Período de Concomitância.

Em 2013, o Cepro contou com 
mais de 70 empresas parceiras, 
como JBS, Colgate, Wurth, Astra-
zeneca, Siemens, Blau, Labora-
tório Biovet, Schunk, Grupo Abril, 
Cardif, Sika, Adezan, Voith, Lati-
nofarma, Unikey, Kraus & Naimer, 
Farmaplast, Metalfoto e Zanaflex.

Para Gabriela Freitas de 

Oliveira, de 16 anos, que atuava 
na empresa Cardif como assis-
tente administrativa, os ensina-
mentos e as experiências adqui-
ridas no Cepro contribuíram para 
a conquista do primeiro emprego. 
“Na Capacitação Prévia, reali-
zamos atividades como o escri-
tório-escola, que nos deu noções 
dos departamentos e funciona-
mento de uma empresa. Aprende-
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O Cepro prepara  
os alunos para 
atuarem com 

responsabilidade 
nas diversas 

empresas 
parceiras.

APRENDIZES NAS EMPRESAS

Mais de 350 aprendizes do Cepro atuam nas diversas empresas parceiras

mos, também, no módulo Habili-
dades para a Vida, como nos rela-
cionarmos com pessoas e clientes, 
qual deve ser a nossa postura no 
ambiente de trabalho, entre outros 
temas”, contou.

Para a estudante, o acompanha-
mento dos instrutores e profissio-
nais do Cepro durante o Período 
de Concomitância foi fundamen-
tal. “Podemos tirar dúvidas, pedir 

orientação sobre situações que 
acontecem, além de ter um apro-
fundamento dos conteúdos que 
já nos foram passados, mas agora 
com muito mais clareza, pois já 
estamos inseridos nas empresas 
e podemos compreender melhor o 
que nos é explicado”. 
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AULA INAUGURAL E REUNIÃ O DE PAIS

EIXO TEMÁ TICO PARA 2013

Alunos e familiares das turmas do Programa de Aprendizagem Profissional e do Programa de 
Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física do Centro Profissio-
nalizante Rio Branco participaram das aulas inaugurais.

“Respeito e comprometimento são essenciais num mundo de diversidades”. 

INTEGRAÇÃO

Os encontros tiveram o 
objetivo de apresentar as di-
retrizes e regras gerais da ins-
tituição, voltadas para desen-
volver o comportamento para o 
mercado de trabalho.

Este foi o eixo temático para o 
ano de 2013, apresentado pelo 
Centro Profissionalizante Rio 
Branco (Cepro) para os alunos do 
Programa de Aprendizagem Pro-
fissional e do Programa de Apren-
dizagem Profissional para Surdos 
e Pessoas com Deficiência Física.

O tema de 2013 foi construí-
do, coletivamente, pela equipe 
do Cepro e teve o objetivo de es-
timular valores, como respeito 
e comprometimento, na busca 
constante por melhorias para si, 
para o próximo e para a comuni-
dade. No evento de lançamento, 
os alunos apresentaram poesias 
e jograis acerca da necessida-
de do respeito à diversidade, 
como forma de alcançar a paz e a 
harmonia na sociedade. 

Susana Penteado, diretora do 
Cepro, destacou, para os alunos, a 
necessidade de respeitar o outro, 
de conviver com a diversidade e 
de fazer escolhas sustentáveis, 
bem como salientou a importância 

da pontualidade, da assiduidade e 
do comprometimento no cotidiano 
do mercado de trabalho. 

Na apresentação, falou, 
ainda, sobre as parcerias com 
as empresas, que garantem 
a inclusão dos aprendizes no 
mercado de trabalho, sobre os 
módulos do Programa (Portu-
guês, Matemática, Habilida-
des para a Vida, Noções Admi-
nistrativas e de Atendimento e 
Noções de Informática) e apre-
sentou o eixo temático para o 
ano de 2013, que foi “Respeito 
e comprometimento são essen-
ciais num mundo de diversida-
des”, ressaltando a importância 
das diferenças no mundo. 

Susana Penteado falou para pais e alunos nas reuniões

Alunos realizaram diversas atividades com o eixo temático
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24ª E 25ª OFICINAS DE LEITURA E ESCRITA

3ª E 4ª OFICINAS DE LÓ GICA E MATEMÁ TICA

As Oficinas de Leitura e Escrita reuniram alunos dos Programas de Aprendizagem Profissional.

Alunos dos Programas de Aprendizagem Profissional participaram das Oficinas de Lógica 
e Matemática, com objetivo de fomentar o interesse pela matemática do cotidiano.

OFICINAS

Os encontros tiveram como 
tema “O poder das palavras” e se 
basearam na história narrada no 
filme “As Mil Palavras”. Depois 
de exibida uma parte do filme, 
os alunos fizeram a leitura e 
análise do texto “A Palavra”, do 
autor Pablo Neruda, relacionan-
do-o ao filme e às suas vidas, 
e discutiram sobre a importân-
cia da escolha das palavras e 
do diálogo e a diferença que ele 
pode fazer na vida das pessoas. 
Os alunos fizeram, ainda, um 
jogo de palavras para enriqueci-
mento do vocabulário. Após as 
atividades, os alunos escreve-
ram uma redação contando como 
imaginariam o final do filme. 
Cada turma escolheu um texto, 

Questões propostas desafiaram 
os alunos a realizarem cálculos 
mentais, desenvolverem o racio-
cínio lógico e o planejamento. 
As quatro principais operações - 
divisão, multiplicação, adição e 
subtração foram aplicadas em ati-
vidades interativas, realizadas em 
grupo. Após essa etapa, os estu-
dantes foram instigados a solucio-
nar problemas diversos do cotidia-
no, em atividades em grupo, envol-
vendo raciocínio matemático, lógico 
e cálculos mentais.  

que foi lido aos demais participantes no segundo dia do encontro, 
quando, também, assistiram ao final do filme. 

As oficinas estimularam o hábito da leitura

Alunos do programas de aprendizagem profissional realizaram 
atividades sobre a matemática do cotidiano
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CURSOS DE ESCRITA FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL

FORMATURA DOS CURSOS DO SESCON-SP

Há cinco anos, o Centro Profissionalizante Rio Branco mantém parceira com o Sescon, 
para a promoção dos cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal.

Concluindo uma importante etapa de formação, alunos do Cepro, das unidades Lapa e 
Granja Vianna, formaram-se nos cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal.

SESCON SOLIDÁRIO

 O Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
no Estado de São Paulo (Sescon), 
por meio do programa Sescon 
Solidário - Ação desenhando o 
futuro, desenvolve os cursos. Ofe-
recidos semestralmente, as ativi-
dades complementam a formação 

Prestigiaram a formatura a diretora do Cepro, Susana 
Penteado, o presidente do Sescon-SP e da Aescon-SP, 
Sergio Approbato Machado Júnior, o coordenador da 
Comissão de Responsabilidade Social do Sescon-SP e 
membro do Conselho Superior da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, Salvador Strazzeri, e o paraninfo das turmas, 
o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreende-
dorismo do município de São Paulo, Eliseu Gabriel.

Após a formatura, os alunos tiveram seus currículos 
inseridos na Bolsa de Talentos do Sescon-SP, que visa   
divulgar os aprendizes junto a empresas associadas 
da instituição. 

dos jovens que aguardam opor-
tunidade de serem contratados 
como aprendizes nas empresas.

A abertura do curso, no primeiro 
semestre, contou com a participa-
ção do conselheiro fiscal efetivo 
da Aescon (Associação Empre-
sarial de Serviços Contábeis do 
Estado de São Paulo), Manoel de 
Oliveira Maia. No curso de De-

Aprendizes com educadores do Cepro e representante do Sescon

Aprendizes do Cepro formaram-se nos cursos 
de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal

partamento Pessoal, os alunos 
recebem orientações sobre 
admissão, folha de pagamen-
to, impostos, 13º salário, férias, 
rescisão de contrato de trabalho 
e fiscalização trabalhista. Em 
Escrita Fiscal são abordados  
temas como a emissão de notas 
fiscais, ICMS no Estado de São 
Paulo e o Simples Nacional.  
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7ª E 8ª OFICINAS DE SURDEZ E ACESSIBILIDADE

FÓ RUM LEI DE COTAS E TRABALHO DECENTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

As oficinas são voltadas para empresas e profissionais preocupados em incluir e integrar 
pessoas com deficiência em um ambiente acolhedor, justo e socialmente responsável.

Os alunos do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com 
Deficiência Física participaram do Fórum. 

SURDEZ E ACESSIBILIDADE

LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Fórum sobre Lei de Cotas e Trabalho Decente para 
Pessoas com Deficiência foi realizado durante a Feira Inter-
nacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Aces-
sibilidade (Reatech), no Centro de Exposições Imigrantes.

Acompanhados pela equipe do Cepro, Fernanda Oliveira, 
Juliana Doto, Simone Arcanjo e Marília Lima, os alunos par-
ticiparam, pela primeira vez, do Fórum e da Feira.

O Fórum, organizado pelo Espaço da Cidadania, 
reuniu diversas empresas, entidades e órgãos públicos, 
que mostraram os projetos desenvolvidos com e para 
as pessoas com deficiência, e debateram temas como o 
cumprimento da Lei de Cotas pelos órgãos e empresas 
públicas, a fiscalização da lei e o direito ao trabalho da 
pessoa com deficiência.  

As Oficinas de Surdez e Aces-
sibilidade são promovidas pelo 
Centro Profissionalizante Rio 
Branco e pelo Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, em 

parceria com o Sindicato das 
Empresas de Limpeza Urbana no 
Estado de São Paulo (Selur). 

A diretora do Cepro, Susana 
Penteado, e a diretora do CES, 

Sabine Vergamini, participaram 
da abertura das oficinas, que 
contaram com a participação de 
mais de vinte profissionais, cada 
uma delas, em busca de capaci-
tação para aprender o vocabulá-
rio básico da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

Os cursos tiveram a duração 
de dez semanas e foram minis-
trados pelo instrutor Rubens 
Gomes e pelo professor surdo 
Wilson Santos, que destacaram 
a importância de os participan-
tes estarem abertos e disponí-
veis para cooperar com o surdo 
no momento de comunicar-se.  

Os profissionais aprenderam mais sobre a cultura e o universo da surdez

CEPRO_abre.indd   87 5/14/2014   4:27:41 PM



88 Relatório Anual 2013

REDE DE SOLIDARIEDADE DO GRUPO MARISTA

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃ O CONGREGAÇÃ O  
DE SANTA CATARINA

O Cepro recebeu a visita de Valdir Gugiel, diretor institucional do Centro Social Marista Irmão 
Lourenço e Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. 

Cepro recebeu a visita da 
representante da Associa-
ção Congregação de Santa 
Catarina, Aliny Quissak.

O visitante e sua equipe foram re-
cepcionados por Susana Penteado, 
diretora do Cepro, que destacou a 
atuação da instituição na capacita-
ção profissional gratuita a jovens da 
rede pública de Ensino Fundamen-
tal e Médio, preparando-os para a 
inclusão no mundo do trabalho.

A diretora do Centro Profissio-
nalizante Rio Branco, Susana 
Penteado, e a assistente técnica 
e responsável pelo relaciona-
mento com empresas, Fátima 
Barros de Pina, visitaram, em 
junho, o Centro Social Marista 
Irmão Lourenço, da Rede Social 
Marista, da Vila Progresso, em 
São Miguel Paulista, e foram re-
cebidas pela diretora-pedagógi-
ca Ana Cristina da Silva.

Em novembro, o Centro Pro-
fissionalizante Rio Branco 
recebeu a visita da assessora 

A visitante foi recepcionada 
por Susana Penteado, diretora 
do Cepro, que destacou a 
atuação da instituição na capa-
citação profissional gratuita a 
jovens da rede pública de Ensino 
Fundamental e Médio, preparan-
do-os para a inclusão no mundo 
do trabalho, com base na Lei do 
Aprendiz - 10.097. 

VISITAS

de parceria da Rede Marista de Solidariedade de Curitiba, Vander-
lucia da Silva; da diretora-pedagógica do Centro Social Marista Irmã 
Lourenço, de São Miguel Paulista, Ana Cristina da Silva, juntamen-
te com sua equipe.

Na ocasião, as visitantes conheceram o trabalho desenvolvido pelo 
Cepro, tiveram contato com alunos do Programa de Aprendizagem Pro-
fissional e participaram, ainda, de uma reunião com o presidente da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, juntamente com 
Susana Penteado e Fátima Pina, respectivamente, diretora e assistente 
técnica e responsável pelo relacionamento com empresas do Cepro.  

Valdir Gugiel conheceu o trabalho educacional do Cepro

A representante da Associação Congregação de Santa Catarina 
conheceu os Programas de Aprendizagem Profissional
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REPRESENTANTES DO ROTARY CLUB DE SOROCABA
O Centro Profissionalizante Rio Branco recebeu a visita de uma comitiva do Rotary Club 
de Sorocaba, representada pelo governador 2014-15 Cesar Martire.

Recepcionados pelo presiden-
te da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, Nahid Chicani, pelo 
membro honorário do Conselho 
Comunitário, Sizenando Affonso, 
e pela Diretora do Cepro, Susana 
Penteado, os visitantes tiveram a 
oportunidade de conhecer a infra-
estrutura da unidade, conversar 
com alunos e aprendizes e parti-
cipar de uma reunião.

Durante o encontro, os membros 
do Rotary Club de Sorocaba assis-
tiram a uma apresentação sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Cepro 
na aprendizagem profissional e 
sobre seu projeto de expansão. 
Na ocasião, os visitantes conver-
saram sobre possíveis parcerias 

para a implantação de um núcleo do Cepro em Sorocaba, uma região com 
grande potencial de crescimento socioeconômico e com atuação expres-
siva dos Rotary Clubs. 

Como resultado da parceria entre o Centro Profissionalizante Rio Branco e a Abril Gráfica 
para a capacitação dos jovens do Programa Aprendiz do Grupo Abril, foi realizada a 
formatura dos alunos, finalizando uma importante etapa na vida dos jovens.

Há alguns anos, o Cepro e a 
Abril mantêm parceria com foco 
na inserção dos aprendizes em 
suas empresas, porém, essa foi a 
primeira vez que ministraram a ca-

FORMATURA DA TURMA DO CEPRO/ABRIL GRÁ FICA

FORMATURAS

pacitação conjuntamente. Estavam 
presentes na cerimônia, realizada 
na sede da Abril Gráfica, a diretora 
do Cepro, Susana Penteado, a as-
sistente técnica, Dalva Teixeira, o 

instrutor Rubens Campos, o su-
perintendente da Abril Gráfica, 
Eduardo Costa, a gerente de 
Recursos Humanos da Abril Gráfica,  
Marizete Ambram, além de amigos 
e familiares dos jovens.

Segundo Susana Penteado, o 
convite surgiu da necessidade de 
complementar a formação técnica 
dos alunos com a formação hu-
manística. Durante um ano, o ins-
trutor Rubens Campos trabalhou 
os módulos Habilidades para a 
Vida, Português e Noções Admi-
nistrativas e de Atendimento, ofe-
recidos no Programa de Aprendi-
zagem Profissional e Programa de 
Aprendizagem Profissional para 
Surdos e Pessoas com Deficiência 
Física do Cepro. 

Os visitantes foram recebidos pelo presidente da 
diretoria da Fundação, Nahid Chicani

Equipe do Cepro na formatura dos alunos do Programa Aprendiz do Grupo Abril
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A formatura foi 
um momento de 
reconhecimento 
dos formandos 
pelos amigos, 

familiares e 
educadores.

A 9ª Turma do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física 
formou-se compartilhando um momento de reconhecimento ao lado de familiares e educadores. 

Os formandos também foram 
prestigiados pelos diretores e 
gestores da Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, representantes 
do Rotary e parceiros.

Eduardo de Barros Pimentel, 
chanceler das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, representou 
o presidente da Fundação, Nahid 
Chicani, durante a cerimônia, pa-
rabenizando os formandos por 
uma conquista tão importante 
para a vida profissional e pessoal.

A parceria entre o Cepro, o Sin-
dicato das Empresas de Limpeza 
Urbana no Estado de São Paulo 
(Selur) e o Rotary para o programa 
que capacita jovens e adultos 
para o mercado de trabalho, foi 
destacada por Susana Penteado, 
diretora do Cepro. 

FORMATURA DA 9º TURMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM  
PROFISSIONAL PARA SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Ariovaldo Caodaglio, presiden-
te do Selur, destacou que essa 
parceria torna possível a capacita-
ção de surdos e pessoas com defi-
ciência, com objetivo de atingir a 
inclusão social.

José Américo Fischmann, repre-
sentante do Rotary Club de Itapevi 
e membro do Conselho Comunitá-
rio da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, citou que a iniciativa 
do projeto surgiu a partir de um 
sonho em qualificar e cumprir exi-
gências legais das empresas, que 
se tornou realidade.

O paraninfo da turma, Luiz 
Antonio de Medeiros Neto, su-
perintendente da Superinten-
dência Regional do Trabalho 
e Emprego do Ministério do 
Trabalho e Emprego, foi repre-
sentado por Alice Grant Mazano e 
Marco Antonio Melchior, da SRTE/
SP. O evento contou, ainda, com 
a presença de Sabine Vergamini, 
diretora do Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco. 

Formandos foram prestigiados por diretores e gestores

CEPRO_abre.indd   90 5/14/2014   4:27:45 PM



91Relatório Anual 2013

Alunos da 10ª turma do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com 
Deficiência Física receberam seus diplomas pela conclusão do programa. 

A formatura, realizada em 
dezembro, reuniu represen-
tantes do Selur, do Ministério 
do Trabalho e do Rotary, edu-
cadores, parceiros, diretores, 
gestores e familiares dos alunos.

Paraninfo da turma, o presi-
dente da Diretoria da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, 
Nahid Chicani, compareceu à ce-
rimônia, assim como o chance-
ler das Faculdades Integradas 
Rio Branco, Eduardo de Barros 
Pimentel; Ariovaldo Caoda-
glio, presidente do Selur; José 
Américo Fischmann, membro 
do Conselho Comunitário da 
Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, responsável pela parceria 
Cepro/Selur e representante do 
Rotary; José Carlos do Carmo, 
coordenador do programa de 
inclusão da Superintendência 

FORMATURA DA 10ª TURMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM  
PROFISSIONAL PARA SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Regional do Trabalho e Emprego 
do Ministério do Trabalho; 
Susana Penteado, diretora do 
Cepro; e Sabine Vergamini, 
diretora do Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco.

Alunos deram depoimentos 
sobre as experiências e supera-
ções, entregaram lembranças de 
agradecimento aos educadores 
e assistentes técnicos do Cepro 
e exibiram um vídeo de agrade-
cimento pelos 5 anos de parceria 
entre a Fundação, o Selur e o 
Rotary, por meio de Eduardo de 
Barros Pimentel, Ariovaldo Cao-
daglio e José Américo Fischmann.

Nahid Chicani lembrou o início 
da parceria, em 2008, com o 
objetivo de proporcionar um curso 
profissionalizante para surdos e 
pessoas com deficiência física.

José Américo Fischmann 

destacou   que a Fundação, ao 
longo de tantos anos, sempre se 
dedicou a proporcionar cresci-
mento às pessoas. Disse que os 
jovens são muito eficientes, pois 
procuram caminhos para se ga-
rantirem por si próprios e que, 
após a conclusão do curso, cada 
um poderia dar testemunho de 
vontade, crescimento pessoal e 
de exemplo.

Ariovaldo Caodaglio destacou  que 
datas como essa são marcantes, pois 
coroam uma jornada de pessoas que 
acreditam no que fazem. Informou 
que o Selur tem um banco de dados 
com informações de jovens aptos 
para o trabalho.

José Carlos do Carmo informou 
que o Ministério do Trabalho atua 
no resgate das oportunidades 
para as pessoas com deficiência, 
fiscalizando o cumprimento da 
Lei de Cotas.  

A formatura reuniu representantes do Ministério do Trabalho, do Selur e do Rotary
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FORMATURA DA 13ª TURMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
A formatura da 13ª turma do Programa de Aprendizagem Profissional do Centro Profissiona-
lizante Rio Branco, realizada em julho, foi marcada pela emoção e protagonismo dos jovens.

Os 210 alunos que concluíram 
o período de Capacitação Prévia 
participaram da celebração, que 
comemorou, também, a finaliza-
ção do período de concomitância 
de cerca de 200 jovens.

A formatura contou com a par-
ticipação de familiares, educa-
dores, representantes da Pre-
feitura de Cotia e das principais 
empresas parceiras. Alguns em-
presários deram depoimentos, 
em nome dos demais, falando 
sobre a experiência de contrata-
rem aprendizes do Cepro.

José Américo Fischmann, do 
Rotary Club de Itapevi e membro 
do Conselho Comunitário da 
Fundação de Rotarianos São 
Paulo, representando o presiden-
te da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, Nahid Chicani, disse 
se sentir honrado e feliz em poder 
participar. Sobre os trabalhos de-
senvolvidos pela Fundação e, em 
especial, pelo Cepro, destacou 
seus diferenciais e a grande opor-
tunidade, oferecida aos jovens, 
de poderem começar a vida pro-
fissional com boa formação.

Susana Penteado, diretora do 
Cepro, ressaltou as conquistas e 
avanços da instituição, como o 
aumento no número de parceiros 
e, consequentemente, da empre-
gabilidade dos jovens, e a incorpo-
ração de novos conhecimentos. 

As turmas da manhã tiveram 
como padrinho o vereador de 
Cotia, Luis Gustavo Napolitano, 
que frisou a excelente e única 
oportunidade que os jovens tiveram 
de ingressar no Cepro, e deu 
dicas sobre como construir uma 
boa carreira profissional e serem 
empreendedores. Na cerimônia da 
tarde, o padrinho foi o diretor-geral 
das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Edman Altheman.  

Familiares, 
educadores 
e parceiros 
marcaram 

presença na 
formatura.

Mais de 200 alunos se formaram no Programa de Aprendizagem Profissional
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FORMATURA DA 13ª TURMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL FORMATURAS DA 14º TURMA DO PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
A formatura da 14º Turma do Programa de Aprendizagem 
Profissional celebrou a conclusão de uma importante etapa 
para os alunos do Centro Profissionalizante Rio Branco - 200 
aprendizes encerraram o Programa de Aprendizagem e 270 
concluíram a Capacitação Prévia.

Em discurso, o 2º vice-presiden-
te da Diretoria da Fundação de Ro-
tarianos de São Paulo e padrinho 
da turma, Chucrallah Salem El 
Tayar, desejou boa sorte aos for-
mandos, cumprimentando educa-
dores, alunos e colaboradores.

A formatura contou com a par-
ticipação de familiares, educado-
res, representantes dos Conse-
lhos de Direitos e órgãos governa-
mentais, bem como de diversas 
empresas parceiras: Cardiff, 
Costa Fortuna, Superação Logís-
tica, Astrazeneca, Würth, Mc Len, 
Protec Export, Blau Farmacêutica, 
H-Buster e FDB.

A diretora do Cepro, Susana 
Penteado, agradeceu a presença 
de todos, destacando a impor-
tante parceria entre a institui-
ção e empresas que recebem os 
aprendizes. “Dar visibilidade ao 
trabalho, orientar os aprendizes, 
a família, a escola e as empresas 
são os diferenciais do Cepro para 
garantir histórias de sucesso de 
nossos jovens”, ressaltou.

A formatura 
marcou a 
conclusão 

de uma 
importante 

etapa de vida 
dos alunos.Valdirene Alcerito, gerente 

de Gestão Pessoal da Blau Far-
macêutica, destacou a satis-
fação em receber os aprendi-
zes do Cepro na instituição. 
“Nós aprendemos muito com os 
jovens, com seu dinamismo e 
alegria. E nós podemos capaci-
tá-los para atuar no mercado de 
trabalho”, comentou.

A peça “A Fábula do Peixe Piá”, 
do Grupo Jovens Atores e Poetas 
do Cepro, idealizada e dirigida 
pelo arte-educador Jorge Prache-
des e encenada por alunos, apre-
sentou a trajetória de um peixe 
em busca do autoconhecimento, 
passando por diversos estágios 
e lugares inusitados, a partir de 
histórias do folclore brasileiro e 
da cultura popular.  

A formatura contou com a presença de representantes 
dos conselhos de direitos e órgãos governamentais
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Para entregar os diplomas aos alunos que concluíram o 
5º ano do Ensino Fundamental, o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco (CES) preparou uma cerimônia de for-
matura, com a presença de pais, familiares e convidados.

FORMATURA

 FORMATURA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Os diplomas foram entregues 
por Rubens Hannun, 1º secretário 
da diretoria da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo e paraninfo 
da turma, Dino Samaja, membro 
do Comitê de Desenvolvimento 
da Fundação, Sabine Vergamini, 
diretora do CES, Cibelle Souza 
Lima, coordenadora do CES e Ale-
xandre Melendes, professor es-
colhido pelos alunos para ser ho-
menageado.

Para Sabine Vergamini, o dia 
era de alegria, pois marcou 
o fim de uma longa jornada, 
na qual os alunos superaram 
muitos desafios e obstáculos. 
A eles, que agora seguem novos 

Alunos com a diretora Sabine Vergamini
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A formatura dos 
alunos do 

5º ano do Ensino 
Fundamental 

do Centro 
de Educação 
para Surdos 

Rio Branco foi 
marcada pela 

emoção.

rumos e serão matriculados 
em novas escolas, a diretora 
deixou uma mensagem para 
que aproveitassem muito todas 
as oportunidades, querendo 
sempre aprender e crescer.

Rubens Hannun parabenizou os 
alunos, pais e professores pela 
formatura e disse que gostaria 
que os alunos se sentissem 
abraçados. Desejou, também, 
que, com as novas oportunidades, 
possam trocar experiências com 
os novos colegas.

Em nome de todos os pro-
fessores, Alexandre Melendes 
lembrou o início dos alunos 
na escola. Falou da excelên-

cia do Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, refe-
rência nacional e internacio-
nal na educação bilíngue, e res-
saltou que todos têm habilida-
des e competências específicas 
e individuais e que, a partir de 
agora, com todos os aprendiza-
dos, os alunos estão prontos 
para o mundo.  

  

Formandos foram homenageados por diretores, professores, familiares e amigos
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REUNIÃ O DE PLANEJAMENTO

PAIS E ALUNOS SÃ O RECEPCIONADOS PARA O INÍCIO DAS AULAS

A Reunião de Planejamento reuniu a equipe docente, funcionários e intérpretes, com o 
objetivo de promover a formação continuada.

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco reuniu os pais para um 
encontro com a diretoria, colaboradores, professores e equipe técnica.

PLANEJAMENTO

FAMÍLIA E ESCOLA

Realizado, tradicionalmente, 
todo início de semestre, a aula 
apresentou parâmetros e ideias 
para os trabalhos e projetos de 

As boas-vindas às famílias foram realizadas 
pela diretora, Sabine Vergamini, e pela coordena-
dora, Cibelle Souza Lima, que ofereceram orienta-
ções gerais sobre a escola e o curso de Libras. A 
diretora citou a importância de dar continuidade 
ao curso e agradeceu a confiança que os pais de-
positam no trabalho educacional do CES.

Os pais participaram de atividade de sensibi-
lização, realizada pelas professoras do Centro, 
que ressaltaram a importância da parceria entre a 
escola e a família.

De forma especial e carinhosa, os alunos foram 
recepcionados pelas professoras que, por meio 
dos pais, enviaram mensagens divertidas para os 
alunos um dia antes do início das aulas. Dessa 
forma, os estudantes foram instigados a descobrir 
quem seriam os professores deste ano.  

seminários e aulas propostos 
pelo Centro de Educação para 
Surdos que auxiliam os pro-
fessores a alcançar os concei-
tos orientadores de seus tra-
balhos: professor pesquisador, 
conceito que representa aquele 
que está sempre buscando co-
nhecimento e que faz da reali-
dade da sala de aula seu objeto 
de pesquisa; prática pedagó-
gica reflexiva, que incentiva 
a coleta de dados e o registro 
das atividades cotidianas para 
análises; e criança como prota-
gonista, que dá condições para 
que ela atue como sujeito ativo 
de sua aprendizagem. 

A diretora Sabine Vergamini e a coordenadora Cibelle Lima com professores do CES

Professores deram as boas-vindas aos pais

2013. O encontro foi ministra-
do pela coordenadora peda-
gógica do CES, Cibelle Soares, 
e fez parte da programação de 
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MATERNAL DO CES NO COLÉGIO RIO BRANCO

INTEGRAÇÃ O ENTRE ALUNOS SURDOS E OUVINTES

O Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco e o Colégio Rio Branco implanta-
ram, em 2012, uma turma de Maternal para 
crianças surdas em Higienópolis.

Diariamente, alunos surdos e ouvintes, que estudam juntos a partir do 6º ano do Ensino 
Fundamental no Colégio Rio Branco, Unidade Granja Vianna, quebram barreiras linguísticas, 
promovendo maior e melhor integração. 

INTEGRAÇÃO

Os resultados não poderiam 
ter sido melhores, em especial 
a grande integração entre as 
crianças. Os alunos surdos de-
senvolveram, ao longo do ano, 
atividades específicas, com 
orientação da professora Denise 
Arcanjo e da professora surda 
Thaís Oliveira, e participaram de 
momentos de interação com os 
alunos ouvintes, durante as aulas 
de Educação Física, Artes e na 
execução de alguns projetos.

Além dessa integração, Denise 
Arcanjo ressaltou outros benefí-
cios e a importância desse relacio-

Para tirar dúvidas sobre a cultura surda e sobre o cotidiano em sala 
de aula, tornando-o ainda mais produtivo, a tradutora e intérprete do 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco, Mirian Caxilé, promoveu 
uma dinâmica de integração entre os estudantes.

A atividade envolveu os alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Funda-

mental, juntamente com o professor 
Vagner Rodrigues de Moraes. Segundo 
Mirian Caxilé, todos os anos são reali-
zadas intervenções com as turmas que 
têm alunos surdos, quando são tra-
balhadas questões como aspectos da 
vida social, respeito, empatia, igualda-
de, convívio com as diferenças e a im-
portância da comunicação.

Os alunos assistiram ao vídeo Por 
cuatro esquinitas de nada e fizeram 
análises sobre a integração das pessoas 
e suas diferenças, conteúdo abordado 
pelo vídeo. Em seguida, foi proposta 
uma dinâmica, que gerou perguntas e 
respostas sobre curiosidades do dia a 
dia dos alunos surdos.  Nessa atividade, 
Mirian Caxilé e os alunos conversaram, a 
maior parte do tempo, usando a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).  

 Alunos surdos e ouvintes realizam diversas atividades de integração

namento nos 
p r i m e i r o s 
anos de vida: 
“É possível 
p e r c e b e r 
que há uma 
consciência 
maior que 
Língua Brasileira de Sinais é 
uma língua e há um interes-
se por ela. Além disso, todas 
as crianças tiveram grande de-
senvolvimento motor, cogni-
tivo, linguístico e social. Está 
sendo uma experiência muito 
boa para todos”, concluiu.  O Colégio Rio Branco, em Higienópolis,

oferece turmas para alunos surdos
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VISITAS
PHD STEVEN COLLINS

MISS BRASIL SURDA 2013

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco recebeu a visita 
do PhD Steven Collins, da Universidade de Gallaudet, dos EUA. 

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco recebeu a visita de Thaisy Payo. 

Steven Collins possui uma extensa atuação com comunidades  
surdo-cegas nos Estados Unidos e na Itália. Também é experiente 
na área de interpretação da Língua Americana Tátil de Sinais (sigla TSAL em 

inglês), utilizada por surdo-cegos 
americanos.

O visitante foi recebido pela 
diretora do CES, Sabine Vergamini, 
e pela coordenadora pedagógica, 
Cibelle Sousa Lima, que apresen-
taram a infraestrutura do Centro e 
as atuações por meio do Programa 
de Estimulação do Desenvolvimen-
to, da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Programa Conti-
nuidade de Escolaridade.

No Colégio Rio Branco, Unidade 
Granja Vianna, Steven Collins 
entrou em contato com alunos 
surdos do 6º ano do Ensino Fun-
damental ao 3º ano do Ensino 
Médio, incluídos em salas de 
aula, juntamente com estudantes 
ouvintes.  

Além de conhecer as instalações 
da escola, a Miss Brasil conversou 
com professores e alunos, contou 
sua história de vida e explicou 
sobre o Concurso e sobre as 
funções de Miss Surda, que com-
preende, entre outras atividades, 
dar visibilidade à causa da surdez. 
  O centro recebe, constantemen-
te, a visita de surdos, dentre eles 
profissionais de destaque em 
diversas áreas, que, com suas 
histórias de vida, ajudam no de-
senvolvimento da identidade e da 
cultura surda e na valorização da 
comunidade surda.

Thaisy Payo, além de modelo, 
trabalha como professora de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).  

Steven Collins conversou com alunos e professores

Miss Brasil Surda falou sobre sua atuação para os alunos
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PALESTRAS E SEMINÁRIOS
PROFESSOR PARTICIPA 
DE FÓ RUM DE SURDOS 
NA VENEZUELA

BILINGUISMO PARA SURDOS - 
A EXPERIÊNCIA DO CES RIO BRANCO

O professor surdo do 
Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco, Ale-
xandre Melendes, minis-
trou palestra no I Foro de 
Sordos, realizado na cidade 
de Mérida, na Venezuela. 

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco foi convidado 
a participar da Jornada Pedagógica da Escola Municipal 
de Educação Básica Madre Lucy Bray.

A coordenadora pedagógica, Cibelle Lima, e a intérprete de Língua 
de Sinais, Mirian Caxilé, falaram aos professores, intérpretes e 
equipe técnica da escola sobre a experiência do CES na implemen-
tação da proposta educacional bilíngue e no ensino da Língua Por-
tuguesa como segunda língua.

A EMEB Madre Lucy Bray é uma escola para crianças surdas, que 
atende turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, integrando a rede 
de seis escolas municipais de ensino bilíngue para surdos da cidade.  

O fórum teve como objetivo 
debater os conceitos de língua e 
linguagem e a importância de se 
pensar em políticas linguísticas 
e educacionais que viabilizem a 
educação bilíngue para surdos.

Durante o evento, que reuniu 
especialistas na área da surdez 
de toda a América Latina, o pro-
fessor apresentou a proposta 
educacional do CES e temas re-
lacionados à surdez.  

SEMANA DE EDUCAÇÃ O,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP

A coordenadora pedagógica do Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco, Cibelle 
de Souza Lima, participou da Semana 
de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo.

A coordenadora integrou uma mesa-redonda ao lado de diversos 
profissionais da área da educação para discutir educação inclusiva, 
na área de Matemática.

A semana teve por objetivo mobilizar os participantes e a comuni-
dade sobre a valorização da criatividade, da atitude científica e da 
inovação em diversas áreas do conhecimento, a fim de alcançar o 
desenvolvimento do País.  

Cibelle Lima com participantes do evento Alexandre Melendes participou de 
fórum na Venezuela
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CONGRESSO PROMOVIDO PELA ANDEA

“Cultura Surda” foi o tema de palestra realizada pelo professor do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco, Alexandre Melendes, no Congresso de Jovens Surdos no Paraná.

CONGRESSO DE JOVENS SURDOS NO PARANÁ

Sob a temática central “Jovens 
Surdos: em busca do Empodera-
mento”, os participantes compar-
tilharam conhecimentos e experi-
ências sobre suas vidas, estimu-
lando a identidade do surdo e va-
lorização da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).  

O Congresso Nacional de Difi-
culdades de Ensino e Aprendi-
zagem, promovido pela Associa-
ção Nacional de Dificuldades de 

Ensino e Aprendi-
zagem (Andea). 

O encontro contou, também, 
com a participação de Ana Cláudia 
Crivellaro e Carla Marquat, Orien-
tadora Educacional e Orientadora 
de Apoio a Aprendizagem do CRB.

Mirian Caxilé falou aos parti-
cipantes sobre a “Inclusão de 
Alunos Surdos em Classes Regu-
lares”, apresentando o trabalho 
de inclusão assistida desenvolvi-
do pelo CES nas instituições Rio 
Branco, que garante a inclusão 
dos alunos surdos no ensino 
regular a partir do 6º ano do 
Ensino Fundamental no Colégio 
Rio Branco. Falou, ainda, sobre 
a proposta de ensino do CES, 

como desenvolvem a educação 
bilíngue e explicou a metodolo-
gia das aulas.

O professor Caio Mendes falou 
sobre o projeto “Humana Mente”, 
desenvolvido durante as aulas de 
História e que resultou na peça de 
teatro com a palestra “Humana 
Mente: Acessibilidade em Projeto 
Teatral Multidisciplinar no Colégio 
Rio Branco”. Caio mostrou o vídeo 
produzido e explicou o surgimen-
to do projeto, a iniciativa dos 
alunos e a parceria entre profes-
sores, alunos e intérpretes do CES 
para viabilizar a acessibilidade do 
espetáculo.  

Professor Alexandre Melendes com participantes do Congresso

Caio Mendes e Mirian Caxilé

Mostrar a importância da co-
munidade surda e seu desenvol-
vimento para a cidadania e valo-
rização social, promover a acessi-
bilidade para os surdos, compre-
ender a inclusão social e compar-
tilhar experiências de formação 
dos surdos da educação básica 

até o ensino superior foram 
alguns dos objetivos do encontro 
que reuniu jovens e adultos de 18 
a 35 anos.

Para o professor Alexandre 
Melendes, o congresso permitiu 
entender melhor o mundo dos 
surdos, informar seus direitos e 
compreender a missão que eles 
têm no mundo.

Participaram, ainda, do en-
contro, May Ciardelli, surda 
italiana que participou de 
palestra da World Federation 
of the Deaf Youth Section, 
filiado à ONU, Heloir Aparecido 
Montanher, palestrante surdo 
da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
Sandro Pereira dos Santos, 
que comentou sobre direitos e 
deveres, e Claudia Hayakawa, 
idealizadora do Encontro de 
Jovens Surdos do Brasil.  

Mirian Caxilé, tradutora e intérprete do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, e Caio 
Mendes, professor do Colégio Rio Branco, apresentaram trabalhos no Congresso.
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CONGRESSO DE JOVENS SURDOS NO PARANÁ

AULAS DE ARTE E REFLEXÃ O
Para estimular a realização de produções artísticas entre os alunos, o Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco promoveu aulas de “Arte e Reflexão”.

PERÍODO COMPLEMENTAR

MOSTRA SEMESTRAL DE TRABALHOS E PROJETOS
Os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Centro de Educação para Surdos 
Rio Branco realizam, ao final de cada semestre, apresentações dos trabalhos e pesquisas 
realizadas durante as atividades do Período Complementar.

Participam das atividades os 
alunos dos 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental I, orientados pelos pro-
fessores surdos Cristiano Koyama e 
Fabiane Spinetti.

As aulas de Arte e Reflexão visam 
a estimular e incentivar as crianças 
a apreciarem e produzirem manifes-
tações artísticas plásticas e visuais, 
como desenho, escultura, pintura 
e modelagem. Experimentando 
as diversas técnicas, as crianças 
entraram em contato com artistas re-
nomados e suas produções.  

Composto de três linhas de 
trabalho - atividades obriga-
tórias (projetos de pesquisa e 
jogos matemáticos), atividades 
optativas (teatro, dança, recre-
ação e contação de histórias) e 
Núcleo de Apoio Pedagógico, o 
Período Complementar propõe 
atividades em que os alunos têm 
a oportunidade de conviver e in-
teragir com crianças de diferen-
tes turmas e idades.

No primeiro semestre, com a 
supervisão dos professores, os 
alunos de Projetos de Pesquisa 
apresentaram vídeos e exposi-
ção de fotos sobre Ciência em 

Atividade estimulou a produção artística

Alunos apresentaram seus projetos desenvolvidos no Período Complementar

Ação, Frutas, Nosso Mundo e Fotografia. O vídeo “Gente que mora dentro da gente” foi exibido pelo Grupo 
de Contação de Histórias, e o Núcleo de Apoio Pedagógico também expôs seus trabalhos e produções.  
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14º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DO SURDO
Para celebrar o Dia do Surdo, o Centro de Educação Para Surdos Rio Branco promoveu o 
14º Encontro Comemorativo.

DIA DO SURDO

Alunos, professores, familia-
res, convidados e estudantes de 
escolas de surdos da região par-
ticiparam de uma programação 
especial, com apresentações in-
terpretadas em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), e brinquedos 
recreativos para as crianças.

Ivo Nascimento, vice-presiden-
te da Diretoria da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, acom-
panhado de sua esposa, Zilpha 
Nascimento, esteve na ocasião, 
representando o presidente, 
Nahid Chicani. Ivo Nascimento 
reforçou o sucesso do evento, 
declarando sua alegria em poder 
participar e desejou que todos os 
presentes pudessem aproveitar 
ao máximo a oportunidade.

Homenageando o Folclore Bra-
sileiro, o Grupo de Teatro Cia 
Dom Caixote apresentou a peça 
“Pererê - Em Busca do Saci”. 
Alunos do CES foram os grandes 
protagonistas da festa, reali-
zando diversas apresentações: 
Dança de Rua, com coreografia 
criada pelas crianças; Capoeira, 
com alunos que fazem parte do 
Grupo de Capoeira do Instituto 
Adhara; e a encenação da peça 
teatral “A lenda da Mandioca”.

Cibelle Lima, coordenadora 
pedagógica do CES, produziu o 
vídeo “A História de José”, que 
falava, a partir de relatos e expe-
riências de alguns pais de alunos, 
sobre crianças que têm implante 
coclear e sobre as dúvidas e si-

tuações pelas quais passam as 
famílias e os surdos.

A professora do CES, Amarilis 
Reto, juntamente com Mirela 
Estelles, apresentou a história “O 
Espelho Mágico”, narrada em Por-
tuguês e em Libras, projeto que faz 
parte da programação do Museu 
de Arte Moderna de São Paulo.  

O evento 
valorizou a 
cultura e a 
identidade 

surda, por meio 
de palestras, 

apresentações e 
atividades.

O encontro contou com diversas apresentações culturais para os alunos e participantes
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OFICINA DE FORMAÇÃ O DE INTÉRPRETES
Cerca de 20 profissionais do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco participaram da Oficina de Formação 
de Intérpretes.

FORMAÇÃO DOCENTE

PASSEIOS DO 1º E DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Para celebrar a conquista de mais uma etapa escolar, alunos do 1º e do 5º ano do Ensino 
Fundamental do CES realizaram os tradicionais passeios de formatura. 

VIAGENS

O 1º ano hospedou-se no Hotel Villa Rosa, em São Roque, e o 5º ano, 
no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra. As estadias foram, gen-
tilmente, concedidas pelos hotéis.

Diversas atividades recreativas foram realizadas durante os passeios. 
No Hotel Fazenda Vale do Sol, as crianças puderam interagir com fun-
cionários, andar a cavalo e participar de jantar dançante, com toda a 
infraestrutura do local - piscina, brinquedos, lago. Acompanharam os 
alunos as professoras Ana Paula Piragibe e Adriana Vieira.

No Hotel Vila Rosa, os alunos se divertiram com atividades recreati-
vas, brinquedos infláveis, balões, cinema e pipoca, pedalinho, alimen-
tação de animais da fazenda, contando com a supervisão de dois mo-
nitores e das professoras Mirtes Hayakawa e Ana Paula Piragibe.  

Profissionais da instituição realizam 
cursos de aprimoramento

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 

O objetivo da oficina foi investir 
na formação dos profissionais 
da instituição, aprimorando, 
cada vez mais, a qualidade dos 
serviços prestados à comunida-
de surda. Assuntos pertinentes 
às práticas de tradução e inter-
pretação em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) foram abordados, 
como: afetação na tradução; 
análise da prova do pró-libras na 
área da Linguística; desenvolvi-
mento do relacionamento inter e 

intrapessoal do tradutor e intér-
prete de Libras; e o papel educa-
cional do tradutor-intérprete de 
Libras, entre outros. Foi realiza-
da, ainda, a avaliação sobre as 
práticas em sala de aula durante  
o primeiro semestre.

Para a intérprete de Libras do 
CES, Mirian Caxilé, o encontro teve 
uma pluralidade de assuntos abor-
dados, que foram trazidos pelos 
integrantes da equipe, conforme a 
formação de cada um.  
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HOMENAGEM AOS FUNDADORES

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

Determinação, vontade, solidariedade e ideal de servir 
motivaram os 20 rotarianos fundadores da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo a criar o que é considerada a maior 
obra educacional rotária do mundo. A esses prestamos 
nossa sincera homenagem, com a certeza de que são 
exemplos a serem seguidos, como pessoas e profissionais 
que transformam a nossa sociedade.

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
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HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DA DIRETORIA

Ao longo de mais de seis décadas, a Fundação de Rotarianos de São Paulo 
teve, à frente de sua diretoria, líderes que incentivaram a responsabilidade 
corporativa. Hoje, como resultado da atuação desses profissionais, as 
instituições Rio Branco formam um completo complexo educacional, 
atuando em todos os níveis, que vem transformando diversas gerações, 
por meio da educação.

Álvaro Machado
1946 a 1950

José Ermírio de Moraes
1951 a 1955

Marcos Gasparian
1955 a 1967

José Ermírio  de  
Moraes Filho
1967 a 1997

Eduardo de Barros Pimentel
1997 a 2013
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HOMENAGEM À DIRETORIA 2010-2013 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo passou, em 2013, por mais um processo de transição 
de diretoria, marcado pela transparência e parceria entre os companheiros. Assim, deixamos aos 
diretores anteriores, o nosso profundo agradecimento pela importante contribuição que servirá como 
norte para a nova gestão.

Eduardo de Barros Pimentel
RCSP
Presidente

Nahid Chicani
RCSP
1º Vice-Presidente

Romeu Giora Júnior
RCSP - Norte
2º Vice-Presidente

José Ricardo da Silveira
RCSP - Santo Amaro
1º Secretário

Jonny Ralph Nelken
RCSP - Oeste
2º Secretário

Antonio Carlos Pela
RCSP - Leste
1º Tesoureiro

Dino Samaja
RCSP - Sul
2º Tesoureiro

Eduardo de Barros Pimentel
RCSP
Presidente

Nahid Chicani
RCSP
1º Vice-Presidente

Romeu Giora Júnior
RCSP - Norte
2º Vice-Presidente
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ENTIDADES MANTIDAS
COLÉGIO RIO BRANCO FACULDADES INTEGRADAS

RIO BRANCO

CENTRO PROFISSIONALIZANTE 
RIO BRANCO

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PARA SURDOS RIO BRANCO

ENSINO A DISTÂNCIA 
RIO BRANCO RIO BRANCOEducação Infantil 

(bilinguismo parcial)

Período Integral Modular Bilíngue
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio

Atividades 
extracurriculares
Arte e Movimento
Ballet
Basquetebol*
Condicionamento Físico*
Coral
Espanhol
Expressão Corporal
Francês - Aliança Francesa
Futebol**
Futsal
Handebol
Ginástica Olímpica**
Inglês - Alumni
Jazz
Judô**,
Oficina de Artes
Rugby**
Teatro
Voleibol
Xadrez
* Somente Higienópolis
** Somente Granja Vianna

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

Graduação 
Tecnológica (2 anos)
Comércio Exterior
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Produção Audiovisual

MBA
Branding Innovation– SP e RJ 
Marketing 
Negócios
Comunicação Corporativa
Negócios Internacionais 

Pós-Graduação
Direito Empresarial 
Gestão de TI 
Jornalismo Esportivo e 
Negócios do Esporte 

Psicopedagogia 
Institucional e Clínica 
Resolução de Conflitos
Relações Internacionais

Comunicação
Gestão e Finanças
Programa Internos e Exclusivos

Programa de Aprendizagem 
Profissional 
(Lei do aprendiz)

Programa de Aprendizagem 
Profissional para Surdos e Pessoas 
com Deficiência Física (parceria Selur) 

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 do 5ª ano, 
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
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NOSSOS ENDEREÇOS
Fundação de Rotarianos de São Paulo
www.frsp.org
Av. Higienópolis, 996 São Paulo – SP
01238-910
(11) 3829-2900

Presidência
Nahid Chicani
diretoria@frsp.org
(11) 3829-2900 - ramais 2872/2873

Superintendência
Marco Rossi
superintendencia@frsp.org
(11) 3879-3100 - ramal 3171

Marketing
Adriana Cruz
marketing@frsp.org
(11) 3879-3100 - ramal 3154

Entidades Mantidas
Colégio Rio Branco
Faculdades Integradas Rio Branco
Ensino a Distância Rio Branco 
Centro Profissionalizante Rio Branco
Centro de Educação para Surdos Rio Branco

Colégio Rio Branco
www.crb.g12.br
(11) 3829-2900

Diretora-Geral
Esther Carvalho
diretoria.geral@crb.g12.br
(11) 3829-2900 – ramal 2927
Unidade Higienópolis

Diretoras-Assistentes (Higienópolis)
Maria Olívia  Montenegro
Valquíria Rodrigues
diretoriaunidadehig@crb.g12.br  
(11) 3829-2900 – ramal 2917

Diretoras-Assistentes (Granja Vianna)
Cláudia Souza
Tatiana Martinez
diretoriaunidadegv@crb.g12.br 
(11) 4613-8500 – ramal 8471

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

Diretor-Geral
Edman Altheman
diretoria.geral@riobrancofac.edu.br
(11) 3879-3100 – ramal 3128

Diretor-Acadêmico
Alexandre Uehara
diretoria.academica@riobrancofac.edu.br
(11) 3879-3100 – ramal 3129

Ensino a Distância Rio Branco
www.riobrancoead.edu.br
(11) 3879-5307

Coordenador
Wagner Tadeu Mendes
atendimento@riobrancoead.edu.br
(11) 3879-3100 - ramal 5411

Centro Profissionalizante Rio Branco
www.cepro.org.br
(11) 4613-8480

Diretora
Susana Penteado
cepro@cepro.org.br
(11) 4613-8500 - ramal 8563

Centro de Educação para Surdos
Rio Branco
www.ces.org.br
(11) 4613-8478

Diretora
Sabine Vergamini
ces@ces.org.br
(11) 4613-8500 - ramal 8515
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