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Caros rotarianos,
Não há nada como a Convenção anual do Rotary
International. É a única oportunidade que nós,
associados, temos de nos conectar pessoalmente com
companheiros de todo o mundo, celebrar juntos os
nossos serviços humanitários e colaborar em soluções
para os desafios mais imediatos. Fazemos tudo
isso em um só evento, enquanto criamos memórias
inesquecíveis.
Teremos muito a comemorar de 4 a 8 de junho de 2022
na nossa Convenção, em Houston, EUA — uma cidade
tão diversificada quanto nosso quadro associativo,
tão criativa quanto nossa abordagem voluntária e
tão acolhedora quanto qualquer membro da família
Rotary. E se você não puder participar pessoalmente,
não tem problema. Teremos uma programação virtual.
À medida que o mundo passa por mudanças, o Rotary
se adapta. Somos inovadores para descobrir novas
possibilidades, e tomamos a iniciativa para conquistar
coisas vistas como praticamente impossíveis. É isso
que nos torna Pessoas em Ação. Sejam quais forem os
desafios de hoje, nós sempre iremos descobrir novos
horizontes rumo a um futuro melhor.
Atenciosamente,

Shekhar e Rashi Mehta

Conheça a
cidade que explora
o universo
Houston, também conhecida como Space City, abriga o Centro Espacial
Johnson da NASA — onde fica a sala de controle da missão Apollo 11, que levou
o homem à Lua pela primeira vez. Houston é um centro inovador para ciências
e negócios, mas há muitos outros aspectos que tornam este destino urbano e
multicultural ainda mais interessante.
Em Houston, você encontrará:
•

Ótima gastronomia. Mais de 10.000 restaurantes representam cerca de
70 tipos de culinária.

•

Diversidade. Mais de 145 línguas são faladas na cidade.

•

Exploração espacial. No Centro Espacial de Houston, você pode
tocar uma rocha lunar, ver uma antiga nave e simular um voo ou uma
caminhada espacial.

•

Esportes. A cidade tem seis equipes esportivas profissionais.

•

Compras. A Galleria é o maior shopping center do Texas, com 400 lojas
e restaurantes.

•

Parques. Houston ocupa o primeiro lugar entre as dez cidades dos
Estados Unidos com as maiores áreas verdes.

•

Arte e cultura. Houston tem 19 museus de classe mundial e sete regiões
culturais.

•

Transporte acessível. Os trens da METRORail e um sistema
subterrâneo de túneis para pedestres facilitam a locomoção pela cidade.
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Inovação
em projetos
A Convenção do Rotary International é a base de lançamento para
projetos impactantes. É um ponto de partida, onde os associados
aprendem habilidades, encontram inspiração e se conectam para causar
mudanças em suas comunidades e ao redor do mundo.

“Sempre que participo da Convenção, fico inspirado com as
pessoas que conheço. Ao expandir minha rede de contatos,
ajudo meu clube a ter um impacto muito maior do que poderia
causar de forma individual.”
Eeshwar Rajagopalan,
do Rotaract Club de South Perth e do Rotary Club de Elizabeth Quay, Austrália

Ideias inspiram
ações globais
Independentemente de quem seja e de onde venha, você terá momentos
inspiradores na Convenção. É uma experiência diferente de qualquer
outra no Rotary, que renovará seu compromisso com os serviços
humanitários e a liderança. O programa oferece:
Workshops
Participe de debates, desenvolva novas habilidades, colabore com outras
pessoas e obtenha informações sobre temas de seu interesse.
Plenárias
Sinta a energia das sessões de abertura e encerramento, e ouça palestras
incríveis de líderes mundiais, filantropos e celebridades.

Casa da Amizade
Interaja com pessoas de todo o mundo e aprenda sobre seus
projetos rotários. Você também pode desfrutar de entretenimento
ao vivo e culinária regional enquanto compra ótimos produtos com
a Marca Rotary.
Networking
Conecte-se globalmente, faça amizades, reencontre amigos
antigos e crie memórias inesquecíveis.
Se não puder comparecer pessoalmente, a programação virtual lhe
oferecerá a oportunidade de participar de eventos e compartilhar a
experiência com seus amigos, familiares, clube e comunidade.

INSPIRE
REALIZE

Descubra algo
especial em Houston
Inscreva-se antecipadamente e economize
Faça sua inscrição hoje mesmo em convention.rotary.org. Com o nosso
sistema on-line, fica muito fácil.

Saiba mais
Acesse convention.rotary.org para ver outras informações sobre a
Convenção. E entre no site da Comissão Anfitriã, houstonri2022.org,
para se inscrever a eventos planejados pelos associados de Houston.

Reserve seu hotel pela Maritz Global Events, parceira oficial do Rotary,
para garantir os melhores preços.

CATEGORIA DE
INSCRIÇÃO

12 a 16
de junho de 2021

17 de junho a
15 de dezembro de 2021

16 de dezembro de 2021
a 31 de março de 2022

1º de abril a
8 de junho de 2022

Associado ou convidado (31 anos ou mais)

$425

$475

$575

$675

Associado ou convidado (30 anos ou menos)

$100

$125

$175

$225

Convidado (5 a 18 anos)

$20

$20

$30

$40

Convidado (menor de 5 anos)

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Sábado (somente Casa da Amizade)

$60

$60

$60

$100

Todos os preços estão em US$

Novidade para 2022: não associados podem participar de acordo com as taxas baseadas nas idades listadas acima.
Para mais informações sobre o comparecimento apenas à programação virtual, acesse convention.rotary.org.

CONVENÇÃO DO ROTARY
HOUSTON, EUA | 4-8 DE JUNHO DE 2022
INSCREVA-SE HOJE MESMO EM CONVENTION.ROTARY.ORG
#ROTARY22

HOUSTON
2022

PT—(321)

