Credenciamento de Imprensa para o World Economic Forum da América
Latina
10 February 2011

World Economic Forum da América Latina, Rio de Janeiro, Brasil, de 27 a 29 de abril de 2011
O credenciamento da mídia já está aberto. Faça sua inscrição online no
site: www.weforummedia.org
Genebra, Suíça, 10 de fevereiro de 2011 – O World Economic Forum da América Latina será
realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 27 e 29 de abril. O tema da reunião será
“Construindo as Bases para a Década Latino-Americana” e reunirá mais de 500 dos principais
dirigentes globais e regionais.
Os presidentes conjunto da reunião são Frederico Fleury Curado, Presidente e Principal
Executivo da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica –, Brasil; Orit Gadiesh,
Presidente da Bain & Company, EAU, e Membro do Conselho Fundador do World Economic
Forum; Vikram Pandit, Principal Executivo da Citi, EUA; Sir Martin Sorrell, Principal Executivo da
WPP, Reino Unido.
O processo de credenciamento de imprensa para o evento já começou. Para
realizar a cobertura é necessário fazer o credenciamento online no site: www.weforummedia.org.
Essa é a única forma, o World Economic Forum não aceita credenciamento por email.
As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril, sexta-feira. O número de pessoas
credenciadas será rigorosamente limitado, por isso não podemos aceitar inscrições após
essa data. Nenhum credenciamento será emitido no local.
Para saber mais sobre a
reunião, visite o site do
Forum: http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-latin-america-2011
Notas aos Editores
Veja as melhores fotos do Forum no Flickr: http://wef.ch/pix
Assista a sessões no YouTube: http://wef.ch/youtube ou http://wef.ch/youku
Seja um fã do Forum no Facebook: http://wef.ch/faceook
Acompanhe o Forum no Twitter: http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet
Divulgue sua localização para os amigos do Forum no Foursquare: http://wef.ch/foursquare
Leia o Blog do Forum: http://wef.ch/blog
Leia relatórios do Forum no Scribd: http://wef.ch/scribd
Siga o Forum no iPhone: http://wef.ch/iPhone
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Eventos futuros do Forum: http://wef.ch/events
Assine os Releases do Forum: http://wef.ch/news

The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the
state of the world by engaging leaders in partnerships to shape global, regional and industry
agendas.
Incorporated as a foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the World
Economic Forum is impartial and not-for-profit; it is tied to no political, partisan or national interests
(http://www.weforum.org).
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