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Programa Férias no Rio Branco

O lazer e o aprendizado marcaram a primeira edição do 
Programa Férias no Rio Branco, promovido, em julho, pelo 
Colégio Rio Branco, como uma alternativa para pais e famílias 
que buscavam atividades diferenciadas para seus filhos no 
período das férias escolares. 

Foram realizadas diversas ações para alunos e não alunos, 
de 2 a 11 anos, adequadas às faixas etárias, e as crianças 

puderam explorar habilidades artísticas e corporais, colocar a 
criatividade em prática em oficinas e participar de momentos 
de lazer e integração.

As oficinas e brincadeiras contaram com o apoio da Moni-
toria do Colégio Rio Branco, formada por alunos e ex-alunos. 

Em 2016, o Programa Férias no Rio Branco já tem data: 
de 11 a 22 de janeiro.

Como resultado da parceria do Colégio Rio Branco com 
a plataforma Dreamshaper, projeto ligado à ONG Acredita 
Portugal, o Cepro recebeu 40 bolsas para seus alunos rea-
lizarem o curso de Empreendedorismo.

Os jovens selecionados têm a oportunidade de de-
senvolver as competências e habilidades fundamentais 
para a visão empreendedora, amadurecendo as ideias e 
projetos, colocando-os em prática.

O Ensino a Distância Rio Branco desenvolveu e lançou as Fanpages 
no Facebook dos cursos “Jornalismo Esportivo” e “Aprimore o uso da 
Língua Portuguesa”.

A página do curso de extensão em Jornalismo Esportivo, ministra-
do pelos professores Patrícia Rangel e André Rosa, tem o objetivo de 
apresentar as principais notícias do mundo do esporte.

Na página do curso Aprimore o uso da Língua Portuguesa, 
coordenado pelo professor Humberto Aragão, é possível encontrar 
curiosidades e informações sobre gramática, ortografia e literatura.

   Fanpages no Facebook Curso de empreendedorismo



Informe Institucional

O Programa de Voluntariado do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco, “Doe Seu Tempo”, é um sucesso! Desde 
que foi lançado, como parte da Campanha “Mãos Fazendo 
História”, mais de uma centena de pessoas interessadas em 
doar seu tempo, trabalho e conhecimento foram cadastra-
das e atuarão como voluntárias na instituição.

Com o objetivo de apresentar ao público o trabalho 
com crianças e jovens surdos, a Campanha “Mãos Fazendo 
História” visa dar maior credibilidade e visibilidade às ati-
vidades da instituição, buscando sua sustentabilidade e 
expansão, fortalecendo, continuamente, a cultura surda, 
envolvendo pessoas que acreditam na importância dessa 
inclusão em uma sociedade majoritariamente ouvinte, por 
meio da educação.

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, mais uma vez, 
marcou presença no Instituto Rotary do Brasil, que este ano foi 
realizado no Rio de Janeiro, em agosto. 

O encontro contou com palestras do presidente da Direto-
ria da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, 
durante a Sessão Plenária, com o tema “A Fundação de Rota-
rianos de São Paulo e suas principais ações na comunidade”, 
bem como com a do presidente do Conselho Superior da FRSP, 
Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, que no Grupo de Trabalho, 
cujo tópico abordado foi “O Rotary e algumas ações de sucesso 
no Brasil”, explanou sobre o Complexo Educacional Rio Branco.

Com um estande nas Casas da Amizade, os participantes 
puderam conhecer melhor o trabalho realizado pela Fundação 
e suas mantidas, ampliando a visibilidade da instituição.

Saiba mais sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Acesse o site e surpreenda-se: www.frsp.org

Mãos Fazendo História XXXVIII Instituto Rotary do Brasil

A aluna do curso de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco, 
Ligia Lotério Marques, que cursa o 8º semestre, conquistou o prêmio Foca na 
Imprensa, da Revista Imprensa.

Todos os meses, um tema diferente é divulgado pelo Portal Imprensa e os 
interessados devem escrever um artigo sobre o assunto. A escolha do melhor 
trabalho é feita pelo público, por meio de votação. A aluna participou da edição 
de junho, que teve como tema “Como a liberdade de imprensa pode garantir 
a manutenção da democracia no país”, e teve seu artigo publicado no portal.

Aluna das FRB recebe Prêmio de jornalismo


