Itaboraí, RJ, Brasil, 06 de janeiro de 2010
Prezado Companheiro
Salvatore Lo Curto
Governador Eleito 2010 / 2011
Distrito 2110 de Rotary International
Saudações Rotárias!!!
Conforme é do conhecimento do Companheiro, muito prazerosamente
nossos Distritos (2110 – 4750) foram emparceirados por RI para o IGE –
Intercâmbio de Grupo de Estudos, para nossa gestão 2010 / 2011.
Também como é do conhecimento do Companheiro, o Fundo
patrocinador do IGE resolveu que neste ano-rotário adotar a seguinte
alteração no Programa:
 2010/2011 Distrito envia  2011/2012 Distrito recebe o Grupo,
exceto se os Distritos emparceirados optarem por outra forma.
Precisamos Acordar o que pretendemos quanto ao IGE para nossas
gestões, até porque nossas decisões afetarão gestões vindouras.
Inicialmente informei ao RI que o nosso Distrito optaria pelo Programa
com utilização do financiamento do Fundo Mundial por um período de
dois anos consecutivos.
Ocorre que, em conversa com o Colégio de Governadores de nosso
Distrito, surgiu a possibilidade de utilizarmos parte do FDUC para tal.
Tenho interesse em saber do Companheiro o seguinte:
a)- há possibilidade de acordarmos um IGE no mesmo ano, com ida e
vinda, com divisão dos custos do Programa entre os nossos Distritos?
b)- nosso Distrito é simpático a utilizarmos parte do FDUC para tal; o seu
concordaria?
Temos imenso interesse na realização do IGE ainda na nossa gestão, por
razões várias, mas, principalmente, pelos laços históricos que nos unem.
Conforme previsto, nosso Distrito acolherá os participantes em lares de
rotarianos, com o intuito de baratearmos o Programa, dessa forma, v.
também poderiam adotar o mesmo, o que reduziria para todos nós.
Outrossim, precisamos saber se o Distrito 2110 está no grupo de distrito
selecionados para o Plano Visão de Futuro.
Também, solicito informar a melhor data para programarmos o nosso
grupo para ida e a data prevista para vinda do grupo de vocês.
Aguardo notícias com a certeza de que buscaremos o melhor para nossos Distritos.
Rotariamente.
Marcos Rosa
GDE 2010 / 2011 Distrito 4750 de RI
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