
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2008

Exmo Sr. Marcelo Dedá
Governador de Sergipe

É um grande prazer convidá-Io para participar do Fórum de Líderes de Governo Américas, evento que se
realizará nos dias 3 e 4 de Abril de 2008, no Hotel The Westi'2~~/!!.~'!.Ec!~,Coral Gables, Flórida.

A 11ª edição deste Fórum para Lideres de Governo tem como tema "Capacitando para oportunidades
sociais e econômicas nas Américas", ocasião em que serão discutidos o papel da educação no século 21,
a inovação e inclusão social, aumento da eficiência governamental através de serviços digitais, entre
outros.

o Fórum é um evento que trará oportunidades para que líderes possam trocar experiências,
desenvolver relacionamentos através de discussões interativas, estudo de caso práticos e apresentação
de importantes palestrantes, entre eles Bill Gates, presidente do conselho da Microsoft.

Desejamos que a viagem à Coral Gables, Florida, faça parte de seus planos e, assim, com muita honra
poder contar com a sua participação nos diversos programas de planejamos para o Fórum.

Colocamo-nos à disposição de V.Sa (Exa) para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

RVSP: Mariana Queiroz, (11) 5504 2470



The Government
Leaders Forum

Exmo Sr. José de Oliveira Júnior
Secretário Chefe da Casa Civil

Casa Civil

"Capacitando para oportunidades sociais e econômicas nas Américas"

o Fórum para Líderes de Governo-Américas, é uma oportunidade excepcional de unir líderes de governo para
troca de experiências e discussão sobre assuntos relacionados à tecnologia e inovação para o desenvolvimento
social. O debate irá explorar formas de aum entar a eficiência do governo através de serviços digitais e como

capacitar nossos cidadãos co m a educação do Século 21.

O tema do Fórum será direcionado através de pa inéis interativos de discussão, estudos de casos práticos,
melhores práticas e palestras de pessoas excepcionais e envolvidas nos assuntos. O mais importante do Fóru m

é a oportunidade de networking e grupos de discussão.

O Fórum para Lideres de Governo - Américas, antecipa um evento dinâmico e espera a participação de todos
os convidados.

Agenda & Palestrantes

A agenda co meça as 9hOO,qu inta-feira, 3 de abrll, e será concluída aproximadamente as 15h30 de sexta-feira,
dia 4 de abril. , .

Na quinta-feira a noite, um jantar de gala e entretenimento serão oferecidos para os convidados. 03: O -I

A agenda do Fórum converge em uma variedade de painéis de discussão e sessõesde pie nários, os quais
contarão com uma seleção de líderes para enriquecer o diálogo nos diversos po ntos de vista.

Entre os palestrantes deste ano, contaremos com:

Bill Gates
Fundador e Chairman da Microsoft

Para maiores informações, acesseo site do evento: www.GLF-Americas.com

REGISTRO

Este convite é exclusivo do convidado e intransferível.
Para ser acompanhado pelo staff administrativo, segurança pessoal e/ou acompanhante, o convidado deverá

consu Itar o represe ntante da Microsoft.
Convidados deverão fazer o registro o mais breve, pois a data limite de inscrição é 14 de março.
O registro para o evento e hospedagem deverá ser feito pela internet ou telefone, como segue:

Internet: www.GLF-Americas.com
Email: Registration@GLF-Americas.com

Quando for fazer o registro pela intern et, selecionar "Re gister" no menu Opções, e utilizar o código de
registro: DElEGATE
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