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Vista Terraço Itália

Prezado amigos rotarianos!

Não se acanhe em garantir seu lugar na Convenção Internacional 
do RI de 2015, que será realizada em São Paulo. Essa é uma 
oportunidade ímpar. Todo rotariano deveria participar ao menos uma 
vez durante sua vida rotária de uma Convenção Internacional. Você 
certamente já ouviu isso e é realmente verdadeiro. Esta é a grande 
oportunidade de vivenciar a grandiosidade e internacionalidade 
da nossa organização onde, além de várias atrações e excelentes 
palestras, será possível conviver com rotarianos de todo o mundo, 
trocar experiências, projetos e estabelecer importantes contatos e 
amizades que perdurarão indefinidamente. 

Lembro que no sábado, 6 de Junho, haverá um desfile de carnaval 
logo após a cerimônia de abertura da Convenção e que, além de 
um desfile com um misto de várias escolas de samba, todos os 
presentes poderão se juntar às mesmas na pista-avenida, em um 
certo momento do evento. Será um maravilhoso companheirismo 
possibilitando fazer o Rotary brilhar.

Até a Convenção.

Ronald D’Elia 
Membro da equipe da Convenção de 2015

Vista do Restaurante e Bar Skye

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


Dúvidas ou sugestões? Escreva para nós por meio do formulário do website. Teremos prazer em responder.
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São Paulo é uma das maiores cidades do Mundo. E essa 
imensidão pode ser observada em três locais sensacionais 
para um passeio diurno ou noturno. Ter as cores e luzes 
da maior capital brasileira ao alcance dos olhos é uma 
experiência e tanto! O Terraço Itália é um dos restaurantes 
mais famosos de São Paulo. Localizado no coração da 
cidade, permite que você veja a cidade gratuitamente todos 
os dias entre 15h e 16h. Mas se você quiser aproveitar o 
clima para um jantar agradável, os preços são acessíveis 
e é possível reservar mesa com um bom mirante. Outra 
opção é a Torre do Banespa. As visitas em grupo vão 
das 10h às 15h diariamente, no edifício cuja arquitetura é 
inspirada no Empire State Building, de Nova Iorque. São 
161 metros de altura e uma visão de até 40km da cidade, 
também localizado no centro paulistano. Uma opção 
mais refinada, o Restaurante e Bar Skye fica localizado no 
Jardim Paulista, próximo à Avenida Paulista, e possibilita 
que o cliente possa tomar alguns drinques ou desfrutar de 
seu cardápio enquanto observa as luzes da cidade.

SERVIÇO:
Terraço Itália: Avenida Ipiranga, 344, 42º andar, Centro. 
Tel.: 11-2189-2929. Horários: 2ªa 5ª 15h-0h, sextas 15h-1h, 
sábados 12h-1h, domingos 12h-23h. 
 
Torre do Banespa: Rua João Brícola, 24, Centro.  
Tel.: 11-2196-3730. Horários 10h-15h. 
 
Skye: Hotel Unique, Av. Brig. Luís Antônio, 4700,  
Jd. Paulista. Tel.: 11-3055-4702.  
Horários: 2ª a 6ª entre  12h-15h e 19h-0h30,  
sábados 12h-16h e 19h/0h30, domingos  12h-0h30
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EQUIPE DO RI AFINA DETALHES PARA A CONVENÇÃO
A equipe do Rotary Internacional esteve no Brasil na última semana de fevereiro para averiguar as instalações  
e fazendo reuniões técnicas com os fornecedores. É a última visita antes da convenção e  muitas reuniões  
com o HOC definiram os detalhes do encontro que se aproxima.

PRESIDENTE GARY C. K. HUANG, DO ROTARY INTERNACIONAL, 
ESTEVE NO BRASIL NO CARNAVAL
O presidente do Rotary Internacional gestão 2014-15, Gary C. K. Huang, passou o carnaval no Brasil, conhecendo mais os distritos do 
Rotary no País e, claro, vislumbrando a beleza da maior festa popular do Mundo. Ele chegou dia 10 de fevereiro e na agenda constou 
reunião no Colégio Rio Branco com nove Governadores de distrito e mais 380 rotarianos, debatendo as inscrições para a RICON 15. 
 
Um jantar de homenagem a ele, organizado pelos três distritos anfitriões de São Paulo, contou com mais de 600 pessoas. Além disso, 
Huang visitou projetos, falou com a imprensa e teve diversas reuniões com o HOC. O presidente conheceu o carnaval brasileiro e 
demonstrou satisfação com a chance única de o Rotary oferecer um carnaval aos rotarianos durante a convenção. 

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

Torre do Banespa

http://www.rotary2015saopaulo.org.br/pt/
http://www.riconvention.org/pt/2015/pages/ridefault.aspx

