
 

 
Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (St. Petersburg 

International Economic Forum) começa em 15 dias 

SÃO PETERSBURGO, Rússia, junho de 2013 /PRNewswire/ -- O tema principal do 
Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF -- St. Petersburg 
International Economic Forum) de 2013 será "Encontrando Resolução para Construir 
a Nova Economia Global". Entre os participantes do fórum estarão as principais 
lideranças políticas, empresariais e financeiras do mundo. Essas lideranças vão se 
reunir para realizar um diálogo reflexivo sobre os meios mais eficazes para criar um 
sistema viável e sustentável para um mundo em constantes mudanças. 

Para ver o press release em multimídia, por favor, clique em: 

http://www.multivu.com/mnr/61905-st-petersburg-economic-forum-2013 

Neste ano, muitos administradores de grandes empresas listadas nos rankings das 
revistas Forbes e Fortune já confirmaram presença no SPIEF. Entre eles, estão 
Juergen Fitschen (Deutsche Bank AG), Klaus Kleinfeld (Alcoa Inc), Hubertus von 
Grunberg (ABB Group), Patrick Kron (Alstom Group), Johannes Teyssen (E.ON SE), 
John T. Chambers (Cisco Systems Inc), Ivan Glasenberg (Glencore International 
Plc), Michael Dell (Dell Inc), Rex W. Tillerson (ExxonMobil Corporation), Robert 
Dudley (BP Plc), Paal Kibsgaard (Schlumberger Ltd), Michael L. Corbat (Citigroup 
Inc), Paul Polman (Unilever NV),  Herman Gref (Sberbank), Alexey Miller (Gazprom 
OJSC), Igor Sechin (Rosneft Oil Company), Vagit Alekperov (Lukoil OJSC) e muitos 
outros. 

O programa oficial do SPIEF foi organizado em torno dos seguintes pilares: « The 
Global Growth Agenda » (A Agenda para o Crescimento Global),  « Russia in the 
Global Agenda » (A Rússia na Agenda Global), « New Catalysts for Change » 
(Novos Catalisadores de Mudanças), « Conversations to Make a Difference » 
(Conversações para Fazer a Diferença). 

Como a Rússia assumiu a presidência do G20 este ano, em 20 de junho o SPIEF vai 
sediar a "Cúpula de Negócios B20, um encontro de líderes de grupos consultivos de 
negócios do B20, que vão se reunir para trabalhar em propostas específicas para 
estimular a economia global, criando novos empregos e melhorando o sistema 
monetário e financeiro, que será apresentado na Cúpula do G20 em São 
Petersburgo. O Fórum também será o local do fórum empresarial Russia-ASEAN 
(Associação das Nações do Sudeste Asiático), que vai permitir a todos os 
participantes, líderes mundiais e especialistas contribuir para a criação de uma 
agenda global. 

Para mais informações, visite o website oficial do 
Fórum: http://www.forumspb.com  

 


