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Amigos rotarianos,
Depois de constante cobertura da revista Brasil Rotário, o boletim 
quinzenal eletrônico, além da própria divulgação pessoal, o trabalho 
dos governadores 2014-2015 começa a apresentar resultados. No 
encerramento da primeira data para inscrição da Convenção Rotary 
em São Paulo, o Brasil registrou 3.637 rotarianos pagantes, de um 
total de 9.712 inscrições mundiais. Os rotarianos brasileiros agora 
representam 37% dos inscritos, com os EUA em segundo, com 
1.860 inscrições, e Taiwan, terra do presidente Gary Huang,  
em terceiro, com 980 inscrições.

Ainda estamos distantes do objetivo de mais de 25 mil rotarianos 
em nossa convenção. Mas a primeira notícia positiva é: o rotariano 
brasileiro comparecerá com presença maciça à sua convenção. 
Brevemente haverá novidades quanto aos programas laterais: 
hospedagem de rotarianos estrangeiros, a noite de hospitalidade, 
os voluntários, as reuniões de grupos de companheirismo,  
a divulgação dos espaços da House of Friendship, é um local  
de intensa troca de experiências, cartões, espaço de vivência 
cultural, compras regionais, música. Enfim, um mosaico do Brasil 
e do mundo, em pleno Anhembi (não confundir com a Casa da 
Amizade, que no Brasil tem conotação de participação familiar).

FAÇA O QUANTO ANTES A SUA INSCRIÇÃO para a convenção 
Rotary em São Paulo. Quase 4 mil rotarianos brasileiros já o 
fizeram. (www.rotary2015saopaulo.org.br)

Mario Cesar Camargo 
Co-Chair do HOC – Comitê Brasileiro 
Organizador da Convenção de 2015

Parque do Ibirapuera

CONVENÇÃO ROTARY EM SÃO PAULO 
PERCENTUAL DE INSCRIÇÕES POR LOCALIDADE

Total de inscritos: 9.712 inscrições

37% - Brasil

10% - Taiwan
19% - EUA

34% - Outras 
Regiões

http://www.rotary2015saopaulo.org.br/pt/
http://riconvention.org/
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/pt/
https://www.facebook.com/ricon2015?fref=ts


#RICon15
EU VOU PARA A CONVENÇÃO  

EM SÃO PAULO! E VOCÊ?  

JÁ SE INSCREVEU?  

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

ROTARY2015SAOPAULO.ORG.BR

O rotariano que participar da 
Convenção Internacional 2015 terá 
uma oportunidade única de conhecer 
a bela Sala São Paulo, um palco 
para apresentação de música erudita 
que irá abrigar, em 7 de junho, uma 
apresentação exclusiva do renomado 
Maestro João Carlos Martins em parceria 
com a bateria da Escola de Samba Vai-
Vai. Antiga estação de trem que ligava 
São Paulo ao interior, o Centro Cultural 
Julio Prestes – ou Sala São Paulo – foi 
completamente remodelado em 1999, 
sendo a sede da Orquestra Sinfônica 
estadual.

SERVIÇO
Sala São Paulo – Praça Julio Prestes, 16 
Aberta para visitas de segunda a sexta, 
das 9h às 18h. Veja programação de 
shows CLICANDO AQUI.   

MINI-GUIA,  
PARADA #3

UM PRIVILÉGIO PARA 
OS ROTARIANOS
O Maestro João Carlos Martins é 
reconhecido  mundialmente como um 
dos mais talentosos pianistas vivos. 
Aos 74 anos, é apontado como melhor 
interprete da obra de Johann Sebastian 
Bach. Mas, como bom brasileiro, trará 
a influencia do Samba na apresentação 
exclusiva aos rotarianos, regendo 
também a bateria da Vai-Vai. Sua história 
de vida é uma lição: em quatro ocasiões, 
ferido em pequenos acidentes e após ter 
adquirido uma doença neuromotora, se 
viu obrigado a parar de tocar. Mas não 
desistiu da música e buscou tratamento 
para seguir fazendo o que mais ama.

#RICon15
Mande sua foto e compartilhe nas redes 
sociais com a hashtag #RICon15  
e compartilhe o orgulho de fazer parte  
da Convenção Internacional 2015!

FAÇA SUA INSCRIÇÃO
CLIQUE AQUI AGORA e garanta a sua 
presença na convenção brasileira.

http://www.rotary2015saopaulo.org.br/pt/
http://riconvention.org/
http://www.salasaopaulo.art.br/concertoseingressos/programacao.aspx

