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JUSTIFICATIVA - PDL 0069/2016 
Fundação de Rotarianos de São Paulo completa, em 2016, 70 anos de história 

dedicada à educação. É mantenedora do Colégio Rio Branco, das Faculdades Integradas Rio 
Branco, do Ensino a Distância Rio Branco, do Centro Profissionalizante Rio Branco e do Centro 
de Educação para Surdos Rio Branco. 

Em 1946, num cenário mundial de profundas mudanças pós-guerra, 20 membros do 
Rotary Club de São Paulo, o segundo mais antigo do Brasil, decidiram criar o que viria a ser a 
maior obra educacional rotária no mundo, a Fundação de Rotarianos de São Paulo. 

Os fundadores, entre os quais empresários, engenheiros, médicos, advogados e outros 
profissionais de destaque, elegeram a educação como instrumento principal para a construção 
de uma sociedade mais humana e pacífica, composta por cidadãos éticos e solidários. 

Para o início desta obra, os fundadores contribuíram generosamente com recursos, 
bens imóveis, dedicação e muito trabalho, além de entregarem à Fundação um colégio, o Liceu 
Nacional Rio Branco, hoje Colégio Rio Branco, que na época procurava atender às demandas 
de educação de primeira linha para os seus filhos, e que estava prestes a encerrar atividades, 
além do Lar Escola Rotary, voltado para crianças carente e hoje conhecido como Centro 
Profissionalizante Rio Branco. 

Como um importante marco da história da instituição, está a inauguração de sua sede, 
o Edifício Rotary, localizado em Higienópolis, em 1960. 

A educação para surdos teve início em 1977, com a implantação do curso Renato 
Tonacci para Deficientes Auditivos, hoje Centro de Educação para Surdos Rio Branco, que 
passou a ser totalmente mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo em 1980. A 
escola promove a inclusão de crianças surdas, por meio da educação. 

A entrada no ensino superior aconteceu em 1999, com a criação das Faculdades 
Integradas Rio Branco. Em constante evolução, em 2010 foi criada a última mantida da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo, o Ensino a Distância Rio Branco. 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo atua há 70 anos na área da educação, 
mantendo-se fiel aos princípios que levaram à sua criação e que estão expressos em sua 
Missão: Servir com excelência, por meio da educação, formando cidadãos éticos, solidários e 
competentes. 
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