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Caros Rotarianos:

Corinna e eu estamos muito felizes em recebê-los na incrível cidade de São 
Paulo para a nossa 106ª Convenção, de 6 a 9 de junho de 2015. Nestes dias iremos 
celebrar o brilho do nosso servir no mundo e planejar como Faremos o Rotary 
Brilhar ainda mais!

São Paulo é o lugar perfeito para nossa Convenção por ser a maior  
cidade de um país que, como o Rotary, é bastante diversificado. Além de ser 
um centro financeiro e de ideias, esta megalópole oferece ao visitante vários 
parques, incluindo o famoso Ibirapuera. A melhor maneira de conhecer a cidade 
é caminhando por seus bairros, como a Vila Madalena, com suas galerias, 
livrarias e barzinhos, e os Jardins, com seus excelentes restaurantes. As 
churrascarias, padarias, pizzarias, culinária regional e internacional fazem de 
São Paulo a capital gastronômica do Brasil. 

Com suas frutas e outros produtos de alta qualidade, o Mercado Municipal 
é um festival de cores e um convite à gula. Não saia de lá sem provar o imenso 
sanduíche de mortadela ou o saboroso pastel de bacalhau. Museus como o MASP, 
shopping centers como o Iguatemi e o Morumbi, e a arquitetura do Centro são 
pontos imperdíveis para quem visita a Terra da Garoa. 

Como a cidade não para, o turista sempre encontra o que fazer. Para quem 
quiser ver o mar, o litoral está logo ali, com belas praias, como as de Maresias, 
Ubatuba e Ilhabela. Quem tiver tempo deve aproveitar para conhecer o Rio 
de Janeiro, Foz do Iguaçu, Salvador, as cidades histórias de Minas Gerais, a 
Amazônia ou outros destinos brasileiros que, certamente, satisfazem os gostos 
mais exigentes.

Até São Paulo!

Cordialmente,

Gary C.K. Huang
Presidente do Rotary International, 2014-15

Como gênero musical ligado 

à imagem do Brasil, o samba 

moderno surgiu no início 

do século XX no Rio de 

Janeiro. Participe do evento 

carnavalesco planejado 

especialmente para a nossa 

Convenção em São Paulo!

#RICON15
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APROVEITE  
SÃO PAULO

Avenida Paulista, Jardins e 
Ibirapuera
A Avenida Paulista, uma das principais da 
cidade, é ideal para começar seu passeio. Volte 
no tempo visitando a Casa Das Rosas, casarão 
da década de 1930 erguido para a filha de um 
barão do café que agora ostenta flores e é um 
refúgio para quem gosta de poesia. 

Para relaxar e deixar o burburinho da 
cidade para trás, muitos paulistanos vão ao 
Parque do Ibirapuera onde caminham, correm, 
andam de bicicleta, patinam ou simplesmente 
ficam à toa. Espalhado por 1,5 milhão de 
metros quadrados de árvores, lagoas e áreas 
abertas, o parque merece uma visita. É lá que 
se encontram o Monumento às Bandeiras, o 
Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte 
Contemporânea, o Museu Afro Brasil e a OCA, 
que é o centro de exposições do parque.

Higienópolis e Barra Funda
Com muito verde pelas ruas, o bairro de 
Higienópolis é tranquilo e oferece bons 
restaurantes e lojas. Não deixe de visitar o 
Museu do Futebol, que fica no Estádio do 
Pacaembu. Na Barra Funda vá até o Memorial 
da América Latina, uma joia de arquitetura 
futurística projetada pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, que também assinou a maioria das 
construções do Parque do Ibirapuera.

O QUE VER
Megalópole agitada e cheia de vida, São Paulo é uma verdadeira explosão de criatividade e 
diversidade. Imigrantes de várias partes do globo continuam deixando suas marcas e tornando 
este caldeirão cultural, chamado carinhosamente de Sampa, ainda mais incrível. Para aproveitar 
ao máximo a sua visita, fique alguns dias a mais e conheça locais imperdíveis.

Bairro Pacaembu
©André Stefano/SPCVB

Monumento às Bandeiras
©André Stefano/SPCVB

Graffiti na Av. Cruzeiro do Sul
©Caio Pimenta
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Liberdade, Centro e Bela Vista
Ao visitar o Museu Histórico da Imigração 
Japonesa no bairro da Liberdade, você 
verá como o Brasil passou a ter a maior 
comunidade nipônica fora do Japão. Caminhe 
pela Rua Galvão Bueno para ver as lanternas 
características e saboreie uma autêntica 
comida japonesa. Aliás, o bairro também tem 
bons restaurantes chineses e coreanos.

O Marco Zero fica na Praça da Sé, no 
Centro velho. Do outro lado do Viaduto do 
Chá encontra-se o Centro novo, onde fica o 
Edifício Copan. A ondulação deste prédio, 
que é uma das muitas obras singulares 
de Oscar Niemeyer, visa passar a ideia de 
integração entre ricos e pobres. Com padarias, 
restaurantes e teatros de primeira, a Bela Vista, 
que já foi um bairro tipicamente italiano, ainda 
guarda o charme do passado.

Vila Madalena e Pinheiros
Com uma infinidade de danceterias e 
entretenimento, estes são bairros bem 
boêmios. A arte de rua da Vila, com seus 
grafites, é um show à parte. Confira o que está 
acontecendo no SESC Pinheiros, localizado 
no Centro Brasileiro Britânico, e dê uma 
passada no Instituto Tomie Ohtake, onde você 
poderá conhecer algumas obras desta artista 
especializada em formas geométricas.

Luz, Bom Retiro e Brás
Na Luz, uma das áreas mais antigas da cidade, 
ficam as belas estações de trem construídas 
no começo do século XX. A Vila dos Ingleses, 
um pedacinho da Inglaterra no meio de São 
Paulo, está sendo restaurada para devolver o 
aspecto original às casas onde moraram os 
engenheiros britânicos que trabalharam na 
construção da ferrovia paulista.

Entre o final do século XIX e início do  
XX, os comerciantes judeus transformaram 
o Bom Retiro em um pólo de tecelagem e 
confecções. Hoje, o bairro conta com uma 
grande presença de coreanos, que continuam 
chegando e trazendo prosperidade à região. 
O Memorial do Imigrante, no Brás, fica em 
uma antiga hospedaria aonde chegavam 1.000 
pessoas todos os dias. No começo, o bairro  
foi povoado por italianos, gregos e armênios,  
e mais recentemente passou a receber 
coreanos e bolivianos.

Estação da Luz
©Jefferson Pancieri

Instituto Tomie Ohtake
©André Stefano/SPCVB

www.riconvention.org/pt


Vila Madalena
®Raul Zito
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O QUE FAZER
Família
Mais de 3.000 animais vivem no Jardim 
Zoológico, que também tem uma área onde as 
crianças podem ter contato com os animais. 
O Jardim Botânico é outro espaço verde da 
metrópole. No Centro, o Museu Catavento é 
uma boa opção para as crianças se divertirem  
e aprenderem.

Vida noturna
São Paulo não para nunca, nem para dormir. 
Na Vila Olímpia e Vila Madalena encontram-
se vários barzinhos descolados. O Centro tem 
lugares como o tradicional Bar Brahma, que 
fica na esquina das ruas eternizadas na canção 
Sampa, de Caetano Veloso.

Compras
São mais de 50 os shopping centers da cidade, 
para todos os gostos e estilos. A Rua 25 de 
Março, no Centro, é o maior complexo de 
compras a céu aberto da América Latina.  
Se estiver por ali, aproveite para saborear as 
frutas do Mercado Municipal.

DENTRO DO 
SERPENTÁRIO
O Instituto Butantan foi 

fundado em 1901 para 

combater a peste bubônica. 

Desde então, virou um centro 

de pesquisas de animais 

venenosos e produz 80% 

das vacinas fabricadas no 

país. O Instituto tem o maior 

serpentário do Brasil e fica no 

bairro homônimo, próximo 

ao Jardim Paulista.

Foto cedida pelo 
Parque Zoológico
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INSCREVA-SE 
AGORA MESMO!
APROVEITE UM SUPER DESCONTO 
ATÉ 15 DE DEZEMBRO

Escolha a inscrição individual ou  
em grupo
Rotarianos, rotaractianos e funcionários de clubes 

e distritos podem fazer on-line a sua inscrição e a 

de até seis convidados (inclusive não rotarianos). 

Para mais de seis pessoas, utilize o formulário do 

site www.riconvention.org/pt. Se seu grupo 

tiver no mínimo 25 pessoas, mande e-mail para 

ri.registration@rotary.org.

Decida as datas da viagem
Veja a programação preliminar em  

www.riconvention.org/pt e planeje com 

antecedência o que fazer antes, durante e depois  

da Convenção.

COMPRE
Seus ingressos para os eventos da 
Comissão Anfitriã
A Comissão Anfitriã e os rotarianos locais 

organizaram eventos para que os visitantes saiam de 

São Paulo com boas recordações. Para mais detalhes 

acesse www.rotary2015saopaulo.org.br.

Sua passagem aérea 
Algumas companhias aéreas estão dando descontos 

para rotarianos que irão à Convenção de 2015.  

Mais informações e códigos promocionais em  

www.riconvention.org/pt.

RESERVE
Seu hotel 
Formamos uma parceria com a OnPeak, que irá 

oferecer diárias de hotel com um bom preço e  

facilitar o processo de reserva, o qual é feito por 

ordem de chegada dos pedidos. Mais detalhes em 

www.onpeak.co/rotary.

O QUE COMER
Tem sempre uma padaria por perto para 
degustar um bom sanduíche, acompanhado de 
um delicioso cafezinho. A Praça Vilaboim, em 
Higienópolis, contribui para a reputação de 
São Paulo como capital gastronômica do Brasil, 
com suas diversas opções de restaurantes. A 
Liberdade traz fantásticas opções de sabores 
asiáticos e o Terraço Itália, além de boa 
comida, tem uma vista de tirar o fôlego. Enfim, 
do boteco a restaurantes ultrassofisticados, a 
capital paulista jamais desaponta em termos 
de culinária.

Sanduíche de mortadela
Foto: Gary Abela

Mercado Municipal
®Jair Magri

Café brasileiro 
Foto: Conrado Reis

www.riconvention.org/pt
http://www.riconvention.org/pt
mailto:ri.registration@rotary.org
http://www.riconvention.org/pt
http://www.rotary2015saopaulo.org.br
http://www.riconvention.org/pt
http://www.onpeak.co/rotary
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ROTARY NO
BRASIL

PRESIDENTES DO RI
O Rotary International teve 

três presidentes brasileiros:

Armando de Arruda Pereira

1940-41

Ernesto Imbassahy de Mello

1975-76

Paulo Viriato Corrêa da Costa

1990-91

Até hoje o Brasil sediou duas 

Convenções Internacionais: a 

primeira em 1948 no Rio de 

Janeiro, e a segunda em 1981 

em São Paulo, com 15.200 

participantes.

Arrecadação de fundos para projeto, Brasil

Em números
Com 56.000 rotarianos em 2.381 clubes 
pertencentes a 38 distritos, o Brasil ocupa 
o quinto lugar em termos de maior número 
de associados. As mulheres compõem 22% 
do quadro associativo do país. Some a este 
contingente 11.300 rotaractianos, 19.800 
interactianos e 347 Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário e você terá  
uma ideia da força do Rotarismo brasileiro. 
Quando se trata de contribuições à Fundação 
Rotária, em 2012-13 o Brasil ficou em nono 
lugar, com US$5.109.889 doados.

Projetos e programas
A Associação Brasileira da The Rotary 
Foundation foi criada para motivar as 
empresas a fazerem doações à Fundação 
Rotária por meio de incentivos fiscais. Os 
Rotary Clubs e distritos brasileiros fazem 
diversos projetos, muitos na área da saúde.  
Os rotarianos do Brasil capacitam os jovens 
com os programas RYLA e Intercâmbio de 
Jovens, e promovem feiras de empregos para 
colocá-los no mercado de trabalho. Cerca de 
1.500 de nossos intercambistas têm o Brasil 
como ponto de partida ou destino.

Educação
A Fundação de Rotarianos de São Paulo é a 
mantenedora do maior complexo educacional 
do mundo rotário, servindo a 6.000 alunos 
em todos os níveis de ensino, do maternal 
à pós-graduação. A Fundação proporciona 
desenvolvimento profissional e cursos de 
extensão, além de estar engajada em projetos 
locais.

Rotary e família
É tradição no Brasil as famílias dos rotarianos 
se envolverem em atividades rotárias. Muitos 
clubes têm associações que reúnem os 
membros das famílias dos rotarianos. Um 
exemplo disto são as Casas da Amizade, 
formadas por cônjuges de rotarianos que 
empreendem projetos e atividades.

Assembleia Internacional de 2014
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CENTRO DE CONVENÇÕES
Todas as atividades da Convenção serão no Centro de Convenções do Anhembi, que fica no bairro 
de Santana, região norte da cidade. Com mais de 4,3 milhões de metros quadrados cobertos, 
metade dos eventos do sul e sudeste do país acontecem no Anhembi anualmente. O complexo 
inclui o Palácio das Convenções, compreendido por três auditórios e outras salas de reunião;  
o Sambódromo e o gigantesco Pavilhão de Exposições.

Como chegar
O Centro de Convenções fica a apenas 1,5 Km 
do Terminal Rodoviário Tietê, servido pelo 
metrô. O site da Convenção terá informações 
sobre transporte entre o Centro de Convenções 
e os hotéis. São Paulo tem uma grande frota de 
táxis, inclusive aéreos (helicópteros) a partir 
do Campo de Marte, que fica bem próximo do 
Anhembi.

DESTAQUES

Sessões plenárias
Ouça histórias inspiradoras, notícias sobre o 
combate à paralisia infantil e outros assuntos 
muito interessantes. Durante as plenárias, 
haverá interpretação simultânea em português, 
espanhol, italiano, francês, chinês, japonês e 
coreano. Acompanhe as novidades pelo site 
www.riconvention.org/pt.

Workshops
Compareça a estas sessões para trocar 
informações sobre projetos, estratégias para 
fortalecer clubes, dicas para arrecadar fundos, 
uso da Marca Rotary e nova voz, trabalho com 
a mídia, etc. Se quiser sugerir um assunto para 
um workshop, visite www.riconvention.org/pt 
ou mande e-mail para learn@rotary.org para 
saber como propor uma sessão.

Casa da Amizade
Quem é de fora poderá conhecer um pouco 
da cultura brasileira na Casa da Amizade, 
entre degustação de pratos locais e bate-
papos. Visite os estandes dos Grupos de 
Companheirismo e Grupos Rotarianos em 
Ação, fique por dentro das últimas publicações 
e vídeos e se inscreva para a Convenção de 
2016. Se você quiser expor na Casa da Amizade, 
baixe o formulário em www.riconvention.
org/pt.

Eventos Pré-convenção
Estes eventos incluem o Simpósio Rotary 
sobre Paz, Encontro do Rotaract e Encontro 
dos Dirigentes de Intercâmbio de Jovens. 
Administradores que já ocuparam, estão 
ocupando ou irão ocupar cargos rotários, 
incluindo governadores indicados, estão 
convidados ao Instituto Internacional de 2015 
para se inteirar sobre o que está acontecendo 
na organização.

Eventos da Comissão Anfitriã
Os rotarianos locais receberão todos os 
visitantes de braços abertos. A Comissão 
Anfitriã está planejando uma série de eventos 
para garantir a diversão e o companheirismo 
entre todos.

Eventos paralelos não oficiais
A organização ou comparecimento a um evento 
paralelo não oficial é uma oportunidade de 
passar um tempo agradável com rotarianos 
de interesses afins. Para mais informações, 
acesse www.riconvention.org/pt ou contate 
uae@rotary.org.

SUA PRIMEIRA 
CONVENÇÃO?

Compareça à orientação 

do sábado para pessoas 

que nunca participaram do 

evento.

Retire fitas de funções 

rotárias e adesivos do número 

de idiomas que fala e de 

vezes que foi a uma de nossas 

Convenções.

Na Casa da Amizade, prove 

uma boa comida, ouça 

música e navegue pela web 

entre as visitas aos diversos 

estandes que estarão no local. 

Troque ideias com outros 

participantes que também 

causam um impacto positivo 

em suas comunidades e no 

mundo.

Nas mídias sociais, 

compartilhe fotos e notícias 

do evento usando a hashtag 

#ricon15.

www.riconvention.org/pt
http://www.riconvention.org/pt
http://www.riconvention.org/pt
mailto:learn@rotary.org
http://www.riconvention.org/pt
http://www.riconvention.org/pt
http://www.riconvention.org/pt
mailto:uae@rotary.org
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CONHEÇA O 
BRASIL

Garganta do Diabo em Foz do Iguaçu 
©iStockphoto.com/agustavop

Embora São Paulo tenha muita coisa para se fazer e cada bairro ofereça atrativos únicos, vale 
muito a pena visitar outros lugares do quinto maior país do mundo.

Rio de Janeiro
Conheça a Cidade Maravilhosa, cheia de 
encantos naturais e mirantes que oferecem 
vistas de cair o queixo. As praias são cheias 
de vida, com gente fazendo exercícios, 
caminhando no calçadão ou comendo e 
bebendo nos quiosques. Uma visita ao Rio 
não é completa sem ir ao Pão de Açúcar e ao 
Corcovado. Por sinal, o Cristo Redentor foi 
escolhido como uma das Sete Maravilhas do 
Mundo e recebe os turistas literalmente de 
braços abertos.

Ouro Preto
A cidade de Ouro Preto, tombada pela Unesco 
como Patrimônio da Humanidade, teve um 
papel muito importante durante a corrida do 
ouro. Ela exibe um magnífico acervo da arte 
e arquitetura barrocas. Além de Ouro Preto, 
vale a pena visitar outras cidades históricas do 
Estado de Minas Gerais, como Congonhas do 
Campo, Sabará, Mariana, Tiradentes, São João 
del Rei e Diamantina.

Cataratas do Iguaçu
Na fronteira com a Argentina, as Cataratas do 
Iguaçu não se cansam de mostrar sua beleza 
aos milhões de pessoas que as visitam. Milhões 
de galões de água despencam a cada segundo 
pelas mais de 275 quedas. O coração desta 
joia é a Garganta do Diabo, com 14 quedas 
ensurdecedoras.

Brasília
A capital federal, planejada por Lúcio Costa, 
possui monumentos e prédios de arquitetura 
arrojada, nascidos do gênio criativo de Oscar 
Niemeyer. Vale conferir a Torre de TV, com seu 
mirante panorâmico a 75 metros de altura.

©iStockphoto.com/wrangel

©iStockphoto.com/isitsharp
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PLANEJE COM 
ANTECEDÊNCIA

INSCREVA-SE
O prazo para se inscrever com o melhor desconto 

é 15 de dezembro. Inscreva-se on-line e receba os 

materiais de confirmação sem demora.

TIRE O VISTO
Pessoas da maioria dos países da Europa e das 

Américas Central e do Sul, Nova Zelândia, Coreia 

do Sul e Filipinas não precisam de visto de entrada 

no Brasil. Cidadãos da Austrália, Canadá, Japão 

e Estados Unidos, entre outros, precisam tirar o 

visto e talvez fazer uma entrevista na embaixada 

ou consulado mais próximo. Informe-se mais no 

site www.portalconsular.mre.gov.br. Clique em 

Estrangeiros, depois em Quadro Geral de Regime 

de Vistos.

A inscrição on-line para a Convenção é o meio mais 

fácil e rápido de receber a confirmação e a carta-

convite para retirada de visto. O processamento 

dos formulários é feito com base na ordem de 

chegada dos documentos, assim, quanto mais 

cedo você agir, melhor será.

Amazônia
A Bacia Amazônica abriga a maior floresta 
tropical do mundo. Muitas empresas de 
turismo operam viagens fluviais de um 
dia a partir de Manaus. Quem quiser pode 
se embrenhar mata adentro em uma das 
excursões mais longas. 

Salvador
Na capital da Bahia fica o Pelourinho que, 
segundo a Unesco, abriga o conjunto mais 
importante de arquitetura colonial dos séculos 
XVII e XVIII de todas as Américas. Mas a 
Bahia não é só história não. São muitas as 
praias e belezas naturais deste estado que tem 
a faixa litorânea mais extensa do Brasil.

Arquitetura colonial em Pelourinho
©iStockphoto.com/ueberkunst

Cristo Redentor 
Foto: Artyom Sharbatyan

www.riconvention.org/pt
http://www.portalconsular.mre.gov.br


PRAZOS
15 DE DEZEMBRO DE 2014
Inscrição antecipada

2 DE FEVEREIRO DE 2015
Garantia de quartos nos hotéis oficiais

31 DE MARÇO DE 2015
Pré-inscrição

30 DE ABRIL DE 2015
Cancelamento de inscrição e de compra  

de ingressos

CONTATO
ROTARY INTERNATIONAL
www.riconvention.org/pt

+1-847-866-3495

ri.registration@rotary.org

COMISSÃO ANFITRIÃ DE  
SÃO PAULO
www.rotary2015saopaulo.org.br

ONPEAK
www.onpeak.co/rotary

+1-312-527-7270

rotary@onpeakevents.co

TURISMO
BRASIL
www.visitbrasil.com

CIDADE DE SÃO PAULO
www.visitesaopaulo.com

ESTADO DE SÃO PAULO
www.fcvb-sp.org.br

996-PT—(714)

Capa: 

Ponte Octavio Frias de Oliveira  

©André Stefano/SPCVB

http://www.riconvention.org/pt
mailto:ri.registration@rotary.org
mailto:rotary@onpeakevents.co
http://www.fcvb-sp.org.br
http://www.visitbrasil.com

