VEM AÍ A MAIOR CONFERÊNCIA DOS
ÚLTIMOS TEMPOS

O ROTARY é uma instituição internacional, com mais de
cem anos de existência, que reúne em todo o mundo mais de
1.200.000 pessoas em prol de projetos humanitários e
educacionais, com destaque para a campanha da Pólio, onde seus
participantes financiam a erradicação da doença em todo o mundo,
já tendo contribuído com mais de 2 bilhões de dólares, além do
trabalho dos rotarianos.
Para sua melhor gestão, o Rotary International é dividido em
Distritos que congrega mais de 34 mil Rotary Clubes em todo o
mundo.
Assim, o Distrito 4530, que abriga 73 clubes que reúnem
mais de 1300 rotarianos, realizará sua conferência anual de 2019,
na cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás, com grandes
diferenciais e com o tema SEJA A INSPIRAÇÃO.

Será uma conferência que reunirá diversos segmentos da
sociedade da região Centro-Oeste, visando uma campanha de
conscientização e a definição de uma política para a paz social.
Nesse sentido, além da programação oficial da conferência,
dezenas de outras atividades estarão sendo desenvolvidas em prol
daquela comunidade, bem como de toda a Região, quisá, do Brasil.

A cidade
Piri, como carinhosamente é chamada a cidade de
Pirenópolis, é sinônima de Paz e tranquilidade. Pirenópolis dos
seus ricos casarões, da vegetação exuberante, das cachoeiras
cristalinas, das festas folclóricas, do artesanato, de suas pedras
famosas, de suas jóias de prata e pedras semipreciosas, dos
santuários silvestre, de gente alegre e hospitaleira.

E a cidade já está se preparando para receber a Conferência Rotária
de 2019. São inúmeros atrativos turístico, históricos, culturais e
naturais, além de rica cultura e gastronomia.

Para você poder conhecer tudo isso, uma das maiores
programações culturais e sociais para todos os gostos e idades,
incluindo atividades para crianças e jovens, está sendo planejada
para lhe proporcionar momentos do mais puro prazer além de
enriquecimento cultural.

Queremos que essa Conferência e todos esses eventos sejam
não só um momento de congraçamento entre todos os
participantes, mas um marco numa nova forma de ver a vida com
respeito ao próximo e à natureza.

Apresentamos abaixo a programação do evento.

CONFERÊNCIA SEJA A INSPIRAÇÃO
64ª CONFERÊNCIA DISTRITAL
DISTRITO 4530
2 à 5 de maio de 2019
PIRENÓPOLIS – GO
BRASIL

PROGRAMA:
3/05

4/05
4/05
5/05

22h

Solenidade de Abertura – Centro de Convenções Luciano Peixoto –
Pousada dos Pireneus Resort
Jantar de Gala

8h
20h
9h

Sessões Plenárias
Baile da Cidade de Pirenópolis – Baile do Governador
Atividades diversas na cidade.

20h

EVENTOS
UM CANTO PELA PAZ
Serão realizados diversos shows com músicos e cantores locais, regionais e
grandes nomes nacionais, onde serão arrecadados alimentos para as comunidades
carentes, além de um grande início de uma campanha nacional pela Paz no Brasil.
Apresentações musicais todas as tardes no coreto da Praça Principal com artistas
locais e regionais.

ROTARY INSPIRAÇÃO – apresentação dos projetos e ações realizadas pelos
clubes
Serão apresentados, por meio de painéis e outros meios audiovisuais, as ações
desenvolvidas em prol das comunidades em diversas localidades brasileiras, durante o
período 2018/2019. Esta feira de serviços será instalada em diversos pontos da cidade e
funcionará na quinta-feira, sexta-feira e no sábado.
(espaço – forma de fixação dos conteúdos – formas de apresentação)

SEMENTE INSPIRANDO O FUTURO
Serão plantados Ipês e árvores frutíferas, como parte do lançamento do Parque da
Paz, que pretende que cada membro da comunidade de Pirenópolis plante 10 árvores
frutíferas, oferecendo, no futuro, alimentação para as escolas, hospitais e comunidade.

ROTARY INSPIRANDO SAÚDE
Médicos do Rotary ou voluntários realizarão campanhas voltadas para a melhoria
de vida e prevenção de diversas doenças, tais como controle de colesterol, glicose,
pressão, etc.
Essa atividade acontecerá na sábado e no domingo, nos períodos da manhã e à
tarde, na praça principal da cidade ou no salão paroquial da igreja matriz.

ECOROTARY- INSPIRANDO A PRESERVAÇÃO
Palestras e atividades ecológicas voltadas para preservação do meio-ambiente,
como divulgação de ações que deram certo, propostas de como se deve proceder para
desenvolver atividades voltadas para a preservação do meio ambiente, entre outra.

INSPIRANDO SOLIDARIEDADE

II RALLY DA PAZ

Evento que reunirá proprietários de motos, carros antigos, veículos da marca
Audi, jipes e caminhonetes, para participar de uma gincana social, com doação de
alimentos, campanhas de vacinação, doação de livros, agasalhos, ferramentas
profissionais.
Paralelo a isso, teremos uma exposição de carros antigos, motos especiais,
caminhonetes.
Aos participantes serão oferecidos certificados destacando a responsabilidade
social da equipe.

PROGRAMA SÓCIO – CULTURAL
Além disso, um grande programa cultural será realizado.
Os participantes poderão
 Visitar as mais belas cachoeiras da região, com áreas para banhos;
 Realizar trilhas ecológicas – passeios matinais;
 Conhecer um pouco da história da região e do Brasil, visitando fazendas do século
XVIII, ouvindo causos de seus proprietários, participando da vida na fazenda,
visitando antigos casarões barrocos, conhecendo antigas jazidas, pepitas, os
antigos garimpos. Quem sabe você não acha uma pedra preciosa.

 Passear por uma estrada aberta no tempo do império.
 Presenciar a fé desse povo alegre, acompanhando uma missa na Igreja Matriz
Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas do Brasil, com sua imponência
situada bem no centro histórico-cultural da cidade.
 Conhecer a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, erguida pela força dos escravos,
com seu altar esculpido em madeira e folhado a ouro;
 Visitar um dos mais importantes Santuários da Vida Silvestre, criado com o apoio
da WWF, que já contou com a visita do Príncipe Charles, onde com sorte,
poderemos assistir o passeio de capivaras, o vôo de tucanos e araras, entre outros
animais. Dependendo do dia, experimentar a produção de frutas cristalizadas e
desidratadas. Um café da manhã colonial é oferecido no Centro de Visitantes.

 Conhecer o rico artesanato, jóias de prata e de pedras semipreciosas (brincos,
anéis, colares), quadros, pinturas, cerâmicas, tecelagem, esculturas, música,
confecção de velas, fabricação de móveis rústicos e especiais, objetos
confeccionados com pedras de Pirenópolis, marca da cidade.
 Apreciar a rica culinária goiana, em dezenas de pequenos e aconchegantes
restaurantes.
 Participar da Olimpíada Rotária, primeiros jogos envolvendo várias modalidades
esportivas e jogos de salão.



 Praticar montain Bike em mais de 50 trilhas de diversos níveis, algumas
consagradas no circuito nacional.
 Realizar rappel em cachoeiras e paredões, canoagem, trekking;
 Participar de diversas atividades junto com a comunidade local;
 Brincar com seus filhos no parque aquático, com seus toboáguas;
 Realizar passeios a cavalo junto à natureza por suas diversas trilhas;

 Assistir a um filme, em seu tradicional cinema, totalmente recuperado,
preservando seus traços originais.
 Participar das exposições de arte e fotografia, que estarão espalhadas pela cidade;
 Assistir aos inúmeros shows que estão sendo programados;
 Ou mesmo, não fazer nada, e só apreciar um dos mais bonitos por do sol do
Brasil.
Venha você, também, desfrutar desse maravilhoso momento junto a seus amigos e
familiares.

PIRI, VIVA ESSA IDEIA.
 A Programação pode sofrer alteração sem prévio aviso.

