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Lucy Jay-Kennedy, Gerente Sênior de Mídia, Tel.: +1 917 209 9483; E-mail: Lucy.JayKennedy@weforum.org 
 

Aberto o Credenciamento da Imprensa para o Fórum Econômico Mundial sobre a América 
Latina 
 

 
Nova York, EUA, 14 de fevereiro de 2013 - O Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina será realizado 
em Lima, Peru, nos dias 23 a 25 de abril de 2013. O encontro, realizado sob o tema "Proporcionando Crescimento, 
Fortalecimento Sociedades", reunirá mais de 500 dos principais líderes regionais e globais. 
 
O credenciamento da imprensa já está aberto. Se você gostaria de cobrir esse evento, por favor registre-se online 
no: www.weforummedia.org. 
 
O prazo final para inscrição é sexta-feira, 22 de março de 2013. Como o número de credenciais emitidas será 
estritamente limitado, não poderemos acomodar inscrições tardias. Não haverá credenciamento no local. 
 
Para mais informações sobre a reunião, por favor visite o website do Fórum: www.weforum.org/latinamerica2013 
 
Notas aos Editores 
Veja as melhores fotos do Fórum no Flickr: http://wef.ch/pix 
Assista as sessões on-demand no YouTube: http://wef.ch/youtube ou http://wef.ch/youku 
Torne-se um fã do Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook 
Siga o Fórum no Twitter: http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Leia o Blog do Fórum: http://wef.ch/blog 
Siga o Fórum no Google+: http://wef.ch/gplus 

 
 

O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional e independente empenhada em melhorar a situação do mundo através da 

participação de líderes empresariais, políticos, acadêmicos, assim como outras lideranças da sociedade, para estruturar pautas globais, 

regionais e setoriais. 

 

Incorporada como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e sediada em Genebra, na Suíça, o Fórum não está vinculado a interesses 

políticos, partidários ou nacionais (www.weforum.org). 

 

 

 

Se você não quiser receber mais notícias do Fórum Econômico Mundial, clique aqui. 

 O Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina se realizará em Lima, Peru, nos dias 23 a 25 de 
abril de 2013 

 O credenciamento da imprensa já está aberto. Para se inscrever, por favor registre-se online: 
www.weforummedia.org. 
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