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Está aberto o Credenciamento de Imprensa para o Fórum Econômico Mundial sobre a 
América Latina  

 
 
Nova York, EUA, 6 de fevereiro de 2014 – Está aberto o credenciamento de imprensa para o Fórum Econômico 
Mundial sobre a América Latina, a ser realizado na Cidade do Panamá, Panamá, de 1 a 3 de abril de 2014. O 
Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina abordará, entre outros temas,  os esforços empreendidos na 
região para manter o seu positivo crescimento econômico, enquanto fomenta a diversificação de sua economia e 
fortalece o comércio e o investimento em capital humano. 
 
A reunião, cujo tema é “Abrindo Caminhos para um Progresso Compatilhado”, atrairá mais de 500 dos principais 
líderes regionais e globais. Caso tenha interesse em cobrir este evento, faça a sua inscrição online: 
www.weforummedia.org. 
 
O prazo final para a inscrição será terça-feira, 4 de março de 2014. Como o número de credenciais emitidas será 
extremamente limitado, não será possível aceitar credenciamentos posteriores ao encerramento do prazo. Não 
serão emitidas credenciais no local da reunião. 
 
Para mais informações sobre a reunião, visite o website do Fórum http://wef.ch/latam2014. 
 
Notas aos Editores 
Visualize as melhores imagens do Fórum no Flickr: http://wef.ch/pix 
Assista a sessões sob demanda no YouTube: http://wef.ch/youtube  
Torne-se fã do Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook 
Acompanhe o Fórum no Twitter: http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Leia o Forum:Blog: http://wef.ch/blog 
Acompanhe o Fórum no Google+: http://wef.ch/gplus 
 
O Fórum Econômico Mundial é uma organização independente comprometida com a melhoria da situação mundial através do envolvimento corporativo, 
político, acadêmico e de líderes da sociedade para configurar uma pauta global, regional e industrial.  
 
Incorporado como fundação sem fins lucrativos em 1971 e com sede em Genebra, Suíça, o Fórum está isento de qualquer interesse político, partidário ou 
nacional (www.weforum.org). 
 

 
 

 

• O Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina será realizado na Cidade do Panamá, Panamá, de 
1 a 3 de abril de 2014.  

• Está aberto o credenciamento de imprensa. Inscreva-se online: www.weforummedia.org 
• Para mais informações, visite o website do Fórum http://wef.ch/latam2014  
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