Edital para credenciamento de veículos online para acesso e cobertura
da XII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Credenciamento de blogs:
Está disponível para os interessados em realizar a cobertura da 1 2 ª edição da
Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontecerá entre os dias 04 e 13 de
outubro no Centro de Convenções, o credenciamento de imprensa para veículos online
(sites, blogs, podcast, youtubers, redes sociais e afins).
Os interessados devem preencher o formulário no site da XII Bienal Internacional
do Livro de Pernambuco (link no final do edital de credenciamento) e aguardar o retorno da
organização do evento no e-mail cadastrado. Os veículos interessados em atuar na
cobertura da Bienal 2019 que atendem ao menos um dos critérios de credenciamento,
deverão acessar e preencher o formulário até as 23h59 (horário de Brasília) do dia
21/07/2019. Dia 01/08 será enviado um e-mail de resposta positiva ou negativa. Abriremos
exceções após essa data apenas para veículos que forem convidados por expositores
e/ou dos demais parceiros da iniciativa.

Importante:
Caso haja conhecimento por parte da organização da Bienal PE de qualquer ato
desrespeitoso com os participantes do evento, o credenciado terá sua
credencial automaticamente cassada. A BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE
PERNAMBUCO não aceitará nenhuma atitude que afete seu público.
Quem está apto a solicitar uma credencial de imprensa :
O credenciamento de imprensa será concedido aos profissionais com comprovada
atuação editorial, blogueiros, youtubers, instragramers e facebookers, porém com
critérios de avaliação particulares para cada tipo de canal de comunicação.

Serão selecionados 30 (trinta) veículos que se encaixem nos pré-requisitos citados
abaixo:
Pré-requisitos para cadastramento de imprensa



Relevância e Audiência
o
Será levado em consideração dois aspectos: Qualitativo e Quantitativo.

Com relação ao qualitativo, é necessário que o veículo tenha relação com o objetivo,
temas e público de interesse da Bienal do Livro. Com relação ao quantitativo, tem
como base a circulação/audiência, sendo analisadas as informações de audiência
para site (através de informações previamente cedidas pela pessoa responsável e
para fanpages e canais do Youtube a análise de audiência será segundo o número de
seguidores e views.).
Cronograma:


21/06/2019 a 21/07/2019 - Período das inscrições para o credenciamento




(através do site bienalpernambuco.com);
22/07/2019 a 30/07/2019 – Período de análise das inscrições
01/08/2019 - Divulgação dos aprovados;

Impressão e apresentação das credenciais:



Todos os credenciados como Imprensa devem apresentar sua credencial em
todos os dias de participação no evento; os credenciados devem retirar sua
credencial na entrada do evento, a partir do primeiro dia, 04/10;

Observações Gerais:
As credenciais aprovadas serão retiradas no guichê de imprensa no local do



evento;


Não serão credenciados pais ou responsáveis pelos credenciados;



O credenciamento de imprensa só será válido para maiores de 16 anos;



A sala de imprensa será utilizada por todos os veículos presentes na Bienal
Internacional do Livro, o credenciado não terá exclusividade do espaço, pois o
interesse dos organizadores é atender a todos os veículos. Com isso, a sala é sujeita
a lotação;



A sala de imprensa não possuirá guarda-volumes.
(O cumprimento dos requisitos acima não garante a aprovação do credenciamento de
imprensa).
REGRAS GERAIS PARA IMPRENSA
Divulgação do Evento
Durante o evento os veículos selecionados para imprensa devem gerar conteúdo
sobre a XII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, fazendo a cobertura do
evento de forma prévia e após a realização do evento.
Credencial única e intransferível
As credenciais do evento são nominais e intransferíveis, por isso não é possível fazer
o revezamento ou troca entre profissionais do mesmo veículo de comunicação. Evite
transtornos com a organização.
Entrevistas com organizadores da Bienal 2019
Se tiver interesse em realizar entrevistas com os organizadores, procure a assessoria
de imprensa do evento durante os dias da Bienal para verificar agenda e
disponibilidade.
Entrevistas com os convidados da Bienal
Se tiver interesse em realizar entrevista com o convidado, procure previamente a
assessoria de imprensa do evento para verificar a disponibilidade do convidado.
(Sujeito a agendamento prévio com limite de tempo para não haver transtorno e
choque com nossa programação)
Entrevistas com convidados de Stands da Bienal
É de inteira responsabilidade do credenciado verificar a disponibilidade do convidado
com o stand responsável.

Estacionamento
Não há cortesia para a imprensa.

