
ATLANTA, EUA
DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2017
www.riconvention.org/pt

CELEBRE
conosco em

ATLANTA

PT

©
20

13
, G

en
e 

Ph
ill

ip
s, 

Co
ur

te
sy

 o
f A

CV
B 

&
 A

tla
nt

aP
ho

to
s.c

om



Estou muito animado com os planos para a nossa 108ª Convenção, a ser realizada 

em Atlanta, EUA. Além de reunir rotarianos de todo o mundo no sudeste dos 

Estados Unidos, onde moro, o evento comemorará o centenário da Fundação Rotária 

exatamente na cidade onde ela foi criada. 

Posso assegurar que vocês serão recebidos de braços abertos e conhecerão a famosa 

hospitalidade desta região dos Estados Unidos. Como muitos hotéis e atrações 

turísticas se encontram a uma curta distância do centro de convenções, vocês terão 

bastante tempo para desfrutar de todos os encantos da cidade.

Portanto, quero convidar vocês para a nossa Convenção em Atlanta, onde poderão 

aprender, inspirar-se, fazer novas amizades e reencontrar velhos amigos. Juntem-se a 

mim e minha esposa Judy na maior festa do ano rotário, onde teremos o privilégio de 

celebrar um marco especial: o centenário da Fundação Rotária.

Cordialmente,

John Germ

Presidente do Rotary International, 2016-17
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Prezados amigos  

Rotarianos

#Rotary17



Hoje, a nossa Fundação é uma das principais entidades de serviços 

humanitários do mundo e causa impacto positivo na vida de milhões de 

pessoas globalmente. Por meio do seu apoio, realizamos milhares de projetos 

para combater doenças, fornecer água limpa, salvar mães e filhos, fortalecer a 

educação básica, desenvolver economias locais, promover a paz e erradicar a 

poliomielite do mundo.

Uma visão audaciosa
Há cem anos, na Convenção do Rotary de 1917 em Atlanta, Arch Klumph, 

então presidente da organização, propôs a criação de um fundo de dotação 

“para fazer o bem no mundo”. A Fundação cresceu muito desde a primeira 

contribuição de US$26,50 e já outorgou US$3 bilhões para programas e 

projetos.

Vamos comemorar juntos na cidade onde tudo começou. Lembraremos dos 

últimos 100 anos e discutiremos os desafios que certamente enfrentaremos no 

nosso próximo século de serviços à humanidade.

Vamos fazer desta a maior e melhor festa do século!

Crachá da Convenção de 1917 em Atlanta 

Convenção do Rotary 
Atlanta, 1917
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A Fundação Rotária vai completar 100 anos! Há um século que os rotarianos 
estão transformando vidas e comunidades mundialmente. Este é um marco 
que precisamos comemorar em grande estilo. 

Comemorando IOO anoS
de boas acoes no mundo
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Atlanta tem uma rica história e é calorosa, divertida, próspera e 
moderna. Mais de seis milhões de pessoas vivem na área metropolitana, 
uma região com centenas de atrações que encantam visitantes de  
todo o mundo.

Experiência
No centro de Atlanta, você encontrará uma variedade de atrações 

para sua família, como os estúdios da CNN, Georgia Aquarium, 

World of Coca-Cola, Centennial Olympic Park — assim 

como museus, lojas e muito mais. Tudo isso fica a uma curta 

caminhada do centro de convenções e dos principais hotéis. 

Um pouco mais afastados do centro ficam o Jardim Botânico, 

o parque de diversões Six Flags Over Georgia e o Stone 

Mountain Park, parque onde se encontra o maior bloco de 

granito do mundo.

Paixão
A cidade é carinhosamente chamada de “Hotlanta” (Atlanta 

quente), não apenas em referência às altas temperaturas 

no verão, mas também por causa da agitada vida noturna. 

A metrópole oferece motivos de sobra para o visitante ficar 

acordado até tarde, seja por seus restaurantes renomados, 

eventos esportivos ou bares com música ao vivo para todos os 

gostos — como blues, jazz, hip hop, country e muito mais.

#Rotary17

BEM-VINDO A 

ATLANTA
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Rotary Convention  
Georgia World Congress Center

College Football Hall of Fame

Georgia Aquarium

Center for Civil and Human Rights

World of Coca-Cola

Centennial Olympic Park

SkyView Atlanta

CNN

The Fox Theatre
660 Peachtree Street NE

Martin Luther King Jr.  
National Historic Site
450 Auburn Ave NE

Atlanta Movie Tours, Inc.
327 Nelson Street SW

O local da Convenção  
fica perto de tudo

Hotéis conveniados*

Celebração
A cidade receberá os rotarianos de braços abertos durante a Convenção e 

a comemoração do centenário da Fundação Rotária. No Fox Theatre, teatro 

histórico da cidade, o filme “...E o vento Levou” será apresentado em 

sessão exclusiva para participantes da Convenção.  

Promoção da paz
Atlanta possui dois centros em homenagem a ganhadores do Prêmio Nobel 

da Paz: o King Center, em reconhecimento a Martin Luther King Jr., e o 

Carter Center, estabelecido pelo ex-presidente dos EUA Jimmy Carter.  

Visite também o Centro de Direitos Civis e Humanos, próximo ao centro  

de convenções.

*Hotéis conveniados (até fevereiro de 2016)

CELEBRE COM                  EM ATLANTA    
“Meu avô foi na Convenção de 1917 em Atlanta; e meu pai, irmão e 

eu seguimos seus passos como rotarianos. Só quando vamos a uma 

Convenção é que percebemos realmente a internacionalidade do Rotary. 

Você sente a energia e emoção dos rotarianos e convidados de todo o 

mundo, os quais compartilham ideias, experiências e inspiração.  

Espero lhe dar as boas-vindas pessoalmente na Convenção de Atlanta!”

—  Blake McBurney, Rotary Club de Atlanta, EUA  
Copresidente da Comissão Anfitriã, Convenção de 2017 

Hotéis conveniados que não aparecem no mapa:  
Crowne Plaza Atlanta Midtown, Fairfield Inn and 
Suites Downtown, Four Seasons Atlanta, Loews 
Atlanta Hotel, Marriott Suites Midtown, Renaissance 
Atlanta Midtown Hotel e W Atlanta Midtown



Nossa Convenção anual é a ocasião 
em que os rotarianos se reúnem para 
aprender, trocar ideias e se divertir. 

POR QUE  

PARTICIPAR?

De cerimônias emocionantes a palestrantes mundialmente 

conhecidos, programas informativos e entretenimento espetacular, 

a Convenção em Atlanta será uma experiência inesquecível para 

todos os participantes.

CONHEÇA AS PESSOAS MAIS INSPIRADORAS DO MUNDO

Todos os anos, rotarianos de mais de 130 países se reúnem 

na Convenção do Rotary. Esta é uma oportunidade única de 

encontrar velhos amigos, fazer novas amizades e compartilhar 

histórias sobre projetos atuais e futuros do seu clube.   

FORTALEÇA O SEU ROTARY CLUB

As sessões plenárias, workshops e Casa da Amizade oferecem 

inúmeras maneiras para você aproveitar ao máximo a sua 

associação ao Rotary e fortalecer seu clube.

Destaques do programa
CASA DA AMIZADE

É aqui que o mundo rotário se reúne para trocar ideias, compartilhar 

melhores práticas e divulgar seus projetos.

CELEBRAÇÃO DO SÁBADO 

Um dos principais eventos planejados para a Convenção é o show 

do sábado à noite, com a presença de um artista muito especial. 

Não perca!

O programa da Convenção está repleto de atrações 

imperdíveis. Inscreva-se hoje mesmo!

OUTROS DESTAQUES

• Exposição sobre o centenário da  
Fundação Rotária

• Noite gastronômica na segunda-feira 

• Festa em comemoração ao 100º aniversário 
da Fundação Rotária

• Autógrafos do livro Fazendo o Bem no 
Mundo: A História dos 100 Anos da 
Fundação Rotária

• Tours e eventos especiais planejados pela 
Comissão Anfitriã

• Corrida/caminhada 3K 

• Noite de Hospitalidade Anfitriã 

6 #Rotary17



POR QUE  

PARTICIPAR?
Além da região metropolitana de Atlanta, o restante do estado 

da Geórgia e o sul dos Estados Unidos têm muito mais a 

oferecer. Relaxe nas praias ensolaradas do Oceano Atlântico e 

Golfo do México, conheça campos de golfe deslumbrantes e 

confira a magia da Flórida nos parques Disney World, Universal 

Studios e Sea World. 

Explore os encantos naturais da Trilha dos Apalaches e 

das Montanhas Blue Ridge, volte no tempo no Colonial 

Williamsburg e encante-se com o charme de Nova Orleans, 

Savannah e Charleston.

Aproveite sua visita a Atlanta para conhecer 
outros destinos próximos à cidade.    

CELEBRE COM                     
EM ATLANTA
“Atlanta tem muito a oferecer. Eu sempre levo as 

pessoas de fora para conhecer o Martin Luther King Jr. 

National Historic Site. Mal posso esperar para mostrar 

aos meus companheiros rotarianos do mundo todo os 

melhores lugares para curtir um bom jazz na cidade.” 

—  Lynn Clarke, Rotary Club de Bremen, EUA 
Responsável em seu distrito pelo Georgia Rotary 
Student Program 
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Fácil acesso a praias, 
montanhas e muito mais
O aeroporto Hartsfield-Jackson Atlanta 

International fica a menos de duas horas de voo  

da maioria das principais cidades americanas. 

Ao sul, as praias do Caribe o aguardam com 

areias brancas e água de cor turquesa. Se preferir, 

aventure-se em outros paraísos tropicais como 

Porto Rico, Ilhas Virgens, Jamaica, Bahamas e 

dezenas de outros destinos espetaculares. 

Planeje passar alguns dias, antes ou após a 

Convenção, explorando as maravilhas desta região 

para viver aventuras inesquecíveis em lugares fáceis 

e rápidos de se chegar.

Alem de Atlanta 



CELEBRE COM              
EM ATLANTA
“Sempre que vou a uma Convenção do Rotary eu  

adiciono vida e coisas novas na minha experiência rotária.  

Eu estarei em Atlanta recebendo os participantes da 

Convenção na Casa da Amizade, local onde vemos o quanto 

o Rotary é mesmo internacional.”

—  Carol Colon, Rotary Club de Gainesville, EUA 
Co-chair da Casa da Amizade, Convenção de 2017

CELEBRE COM              
EM ATLANTA
“A Convenção mostra o que o Rotary tem de melhor. É neste evento 

que tomamos consciência do quanto somos verdadeiramente 

internacionais. Na Convenção encontramos amigos, fazemos novas 

amizades e aprendemos como tornar o mundo melhor.”

—  Luis Miguel Duarte, Rotary Club de Lisboa-Olivais, Portugal  
Presidente da Comissão Anfitriã, Convenção de 2013  
em Lisboa

Inscreva-se
antecipadamente e economize

Inscreva-se on-line
A inscrição on-line é a opção mais 

fácil e conveniente e pode ser 

usada por rotarianos, rotaractianos 

e funcionários de Rotary Clubs e 

distritos rotários.

Faça sua inscrição em 
riconvention.org/pt

#Rotary17

Faça sua pré-inscrição à Convenção de 2017 e economize  
até US$150! Não perca este desconto extraordinário.  
O prazo para obter o 1º desconto é 15 de dezembro de 2016. 
Inscreva-se hoje mesmo!

TAXA (US$)

PRAZO ROTARIANOS ROTARACTIANOS

1º desconto para 
pré-inscrição

15 de dezembro de 2016 US$340 US$70

2º desconto para 
pré-inscrição

31 de março de 2017 US$415 US$100

Preço regular e no 
local

De 1º de abril de 2017 
até o último dia da 
Convenção

US$490 US$130

PT—(516)


