ECONOMIZE!
Nosso sistema digital é muito conveniente, facilitando
a inscrição de rotarianos, rotaractianos e funcionários
de clubes e distritos.
Inscreva-se com antecedência pelo site
riconvention.org/pt para aproveitar os
melhores preços.

Prazos
Inscrição até

Preço (US$)
Rotariano Rotaractiano

15/12/2017

$345

$70

31/03/2018

$420

$100

Após 31 de março
de 2018 até o
$495
encerramento do
evento

$130

EM
CADA ESQUINA

Prazo para cancelamento: 30 de abril, 2018
Novidade: receba US$10 de desconto
no preço da inscrição para adulto
fazendo sua inscrição on-line até
31 de março de 2018.

A Convenção inteira
na palma da sua mão
Com o app Rotary Events, você
pode planejar seu itinerário,
conectar-se com amigos e
descobrir tudo o que o evento e
a cidade têm a oferecer.

e

Baixe o aplicativo.

Compartilhe pelas mídias
sociais as coisas que o
inspiram nas Convenções do
Rotary usando #Rotary18

CONVENÇÃO DO ROTARY
TORONTO, CANADÁ
23 A 27 DE JUNHO DE 2018

Inscreva-se agora: riconvention.org/pt

PT—(517)

riconvention.org/pt

PT

Caros rotarianos:
Estamos ansiosos para recebê-los na 109ª Convenção do Rotary International, em Toronto,
onde vocês encontrarão inspiração em cada esquina. O maior evento do nosso calendário
oferece aos participantes a oportunidade de conhecerem pessoas do mundo inteiro e ficarem
a par de todas as novidades da organização. Não há maneira melhor de encerrar o ano e
renovar as energias para o próximo do que participando da Convenção.
Toronto é dinâmica, acolhedora e diversificada, assim como o Rotary, e um excelente ponto
de partida para conhecer as belezas naturais do Canadá. Centro global financeiro, industrial
e cultural, a maior cidade do país tem algo a oferecer para todos os gostos, como museus,
restaurantes e shopping centers.
Este ano marca o 50° aniversário do Rotaract. Iniciado de forma despretensiosa com um
pequeno grupo de jovens nos Estados Unidos, o programa cresceu e hoje reúne mais de
291.000 pessoas em 9.500 clubes no mundo todo. Estes jovens participam de voluntariado,
fazem amigos e lapidam suas habilidades de liderança visando ampliar suas perspectivas
pessoais e profissionais. Estamos entusiasmados para a comemoração dos 50 anos do
Rotaract em Toronto!
Por fazermos parte de uma organização sólida, presente em todos os cantos do mundo,
temos sempre a certeza de que jamais estamos sós. Para entenderem o verdadeiro
significado dessas palavras, não deixem de ir à Convenção de 2018, onde vocês estarão entre
homens e mulheres que, como vocês, contribuem imensamente para que O Rotary Faça a
Diferença.
Cordialmente,

Ian Riseley
Presidente do RI de 2017-18

Inscreva-se hoje mesmo pelo site riconvention.org/pt
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District
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BEM-VINDO
A TORONTO
Pessoas com origens e culturas variadas dão
vida aos 140 bairros de Toronto. Os rotarianos
encontrarão inspiração em cada quarteirão,
cada rua e cada esquina da bela metrópole.

Uma cidade fervilhante

O centro de Toronto abriga algumas das atrações mais
populares da América do Norte, como a CN Tower, o Royal
Ontario Museum, o Ripley’s Aquarium e o Hockey Hall of
Fame. Tudo isso sem contar os restaurantes fantásticos,
as galerias de arte em destilarias maravilhosamente
restauradas e as múltiplas opções de entretenimento.
Mas não é só o centro da cidade que encanta o visitante.
Um pouco mais além, há coisas imperdíveis, como:

Air
Canada
Centre
Toronto Islands
Metro Toronto
Convention Centre
Centre
Island

• Casa Loma — Passeie pelos jardins e
corredores deste famoso castelo gótico.
• Kensington Market — Passe horas neste
fabuloso mercado ao ar livre.
• Distillery District — Maravilhe-se com a arquitetura
antiga da região, que abriga galerias, boutiques e lanchonetes
charmosas.
• Yonge and Dundas — Explore as redondezas deste famoso
cruzamento, perto do qual se encontram os belos teatros
Elgin and Winter Garden Theatre Centre, os últimos que
restaram da era Eduardiana, e a Little Portugal, bairro
português com restaurantes típicos.
• St. Lawrence Market — Experimente os deliciosos comes
e bebes encontrados nesta área.
• High Park — Relaxe em meio às árvores, lagoas e shows ao
vivo no maior espaço verde da cidade.

PROLONGUE SUA ESTADIA PARA
CONHECER MELHOR O CANADÁ
Aventura em todos os lugares

Mais ao norte ficam os incríveis resorts ao longo da
majestosa Georgian Bay, onde você poderá relaxar em
um sofisticado spa, jogar golfe em um campo de altíssima
qualidade ou meditar enquanto espera a fisgada de um
suculento peixe.

Toronto é o ponto de partida para as Cataratas do Niágara,
que podem ser admiradas em todo seu esplendor a partir de
um dos mirantes, durante um passeio de barco emocionante
ou pelo ar, sobrevoando as quedas a bordo de um helicóptero.
Outra pedida é fazer um tour por vinícolas excelentes, visitar
o maior aviário em ambiente fechado do mundo e jantar em
cidades pitorescas da província de Ontário.

O percurso entre o aeroporto internacional Toronto Pearson
e o centro de convenções leva somente alguns minutos. Outra
vantagem é que Toronto está a apenas algumas horas da
agitada Nova York, da histórica Quebec City e da exuberante
Montreal.

Começando por várias maravilhas naturais, passando por
resorts luxuosos e campos de golfe perfeitos, você não vai
se arrepender se ficar alguns dias a mais para conhecer a
região.

Como pode ver, razões não faltam para incluir alguns dias a
mais antes ou depois da nossa Convenção.

ENCONTRE SUA INSPIRAÇÃO
“Estou muito contente em saber que rotarianos e
convidados do mundo todo estarão em Toronto para
a Convenção. Eles não podem deixar de subir na CN
Tower para ter uma visão geral da metrópole.”
— Michele Guy, Rotary Club de Toronto, Canadá

Canadian Tourism
Commission (CTC)

Inscreva-se agora: riconvention.org/pt

ATENÇÃO PESSOAS EM AÇÃO:
ENCONTRE INSPIRAÇÃO EM TORONTO
Na Convenção de 2018, milhares de rotarianos de todos os
cantos aprenderão uns com os outros e farão contatos para
crescerem ainda mais como pessoas dinâmicas e focadas no
que pode dar certo.

Ideias de impacto

Conheça pessoas e ideias que transformam
a vida das pessoas. Ganhe perspectivas
inovadoras ouvindo oradores tarimbados,
participando de workshops dinâmicos
e explorando soluções para problemas
comunitários.

ENCONTRE SUA INSPIRAÇÃO
“A Convenção é um grande encontro de amigos
de diferentes nacionalidades, culturas, idiomas e
religiões — uma prova de que as diferenças nem
sempre nos separam mas unem as pessoas no
alcance do bem comum.”
— Jermaine Ee, Rotary Club de Los Angeles, EUA

Relacionamentos duradouros

Não importa se você acabou de se associar a um clube ou já
está há anos no Rotary: a nossa Convenção oferece uma grande
oportunidade de imersão cultural e formação de amizades
com um público extremamente diversificado. Você chamará
de amigos homens e mulheres influentes
que compartilham do mesmo interesse pelo
trabalho prático e enriquecedor que o Rotary
oferece.

Fortalecimento comunitário

O aprendizado não tem fim na Convenção.
Estamos sempre ouvindo abordagens e
estratégias para projetos, assim como meios de
atrair novos talentos e engajar os associados
já existentes. Depois de tantos dias agradáveis
e cheios de atividades, você terá muito o que contar quando
voltar para casa.

Diversão garantida

Você viverá momentos inesquecíveis em eventos como o
Ribfest, em 27 de junho. As festividades atingirão seu ápice
com o show de um artista espetacular. Será imperdível!

Destaques da programação
• Oradores tarimbados — Entre os oradores teremos
líderes mundiais, filantropos e celebridades.
• Eventos pré-convenção — Você já terá o que fazer
antes mesmo da Convenção começar. Participe do
Encontro de Jovens Líderes, Encontro Rotaract,
Instituto Internacional e muito mais.
• Casa da Amizade — Todos se encontram neste
espaço para se divertir, fazer compras, trocar ideias e
conhecer projetos.
• Workshops — Com mais de 50 workshops a escolher,
o que não faltará serão opções para
aprender sobre os assuntos que mais lhe
interessam.

ENCONTRE SUA INSPIRAÇÃO
“Sempre que volto de uma Convenção, eu me
dou conta do tamanho e da força da nossa
organização, e sinto mais vontade de trabalhar
pelo Rotary. A experiência é revigorante.”
— Gordon McInally, Rotary Club de South
Queensferry, Escócia

