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SÃO PAULO  
ESPERA VOCÊ! 
 
Amigos rotarianos, 
 
A partir do recebimento deste 
informativo, a cada 15 dias, você 
irá receber as principais notícias da 
Convenção Internacional do Rotary  
2015, que acontecerá entre 6 e 9 de 
junho de 2015, em São Paulo, Brasil.  
É com muito orgulho que esperamos 
aqui no Brasil todos os rotarianos para 
uma convenção com reflexões sobre o 
futuro do Rotary e do Mundo.  
 
FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO,  
traga sua família e junte-se a nós. 
 
Diretoria HOC 2015:  
José Pretoni – Carlos Gueiros 
Mario Camargo – José Toro

http://www.riconvention.org/pt/2015/pages/ridefault.aspx


Um festival de cores, música e alegria. A edição 106 da Convenção Internacional 
do Rotary vai ter um evento inesquecível: um carnaval rotariano! Toda a magia 
da principal festa popular brasileira estará à disposição de rotarianos de todo 
o Planeta no sábado, 6 de junho de 2015, no Sambódromo do Anhembi, São 
Paulo. A Liga das Escolas de Samba da cidade, com o que o carnaval brasileiro 
oferece de melhor, vai se apresentar para os rotarianos trazendo festa, música  
e muita diversão. Garanta já seu lugar nessa festa! CLIQUE AQUI e compre 
agora seu ingresso para esse evento sensacional!

Dúvidas ou sugestões? Escreva para nós por meio do formulário do website. Teremos prazer em responder.

ROTARY2015SAOPAULO.ORG.BR

O HOC, Comissão Anfitriã da Convenção 
Internacional 2015, trabalha diariamente 
para fazer do encontro entre as famílias 
rotarianas um evento inesquecível. Nesta 
semana a comissão definiu, após muita 
pesquisa e negociações, a construção 
da parede acústica da Plenária dentro 
do Anhembi, para aumentar o conforto 
e a segurança de todos os rotarianos 
presentes. Outro assunto da semana, foi 
o contrato com a Ivete Sangalo, um dos 
principais nomes da música brasileira, 
que está confirmada em mais um dos 
grandes shows que serão atrações aos 
rotarianos de todo o Mundo.

HOC TRABALHA 
PARA UM EVENTO 
INESQUECÍVEL

BRASIL E ROTARY, ALEGRIA E CARNAVAL

FAÇA SUA INSCRIÇÃO 
CLIQUE AQUI agora e garanta com 
desconto até o dia 15 de dezembro  
a sua presença na convenção  
brasileira. São duas opções para 
inscrição, online ou impressa:

1) Acesse o site, clique em  
“Inscreva-se Já” e insira ou crie 
sua conta My Rotary; escolha seus 
convidados e os eventos extras que 
você quer participar; complete o 
pagamento com seu cartão de crédito. 

2) Acesse o site, clique em  
“Inscreva-se por Fax ou Correio”,  
baixe o formulário, preencha e envie.

2332 ROTARIANOS  
já estão garantidos na convenção.  
Veja os distritos mais atuantes:

Mundo Brasil

EUA

722

BRASIL

366

TAIWAN DISTRITO
4420

355

DISTRITO
4430

34

DISTRITO
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26

36
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