
Ouro Preto, 09 de maio de 2016

CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA

Os órgãos de imprensa interessados na cobertura da passagem da Tocha Olímpica

em Ouro Preto/MG, dia 13 de maio de 2016, devem solicitar o credenciamento de

seus profissionais  a partir de segunda-feira (09/05) na Assessoria de Comunicação

da Prefeitura de Ouro Preto, Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar. O pedido deve ser

feito pela chefia imediata, com identificação do veículo de imprensa, e ser enviado

para o e-mail comunicacao@ouropreto.mg.gov.br com o título CREDENCIAMENTO

TOCHA OLÍMPICA.  O  prazo  para  solicitação  de  credenciamento  se  encerrará  na

quarta-feira (11/05), às 18 horas.

Dados para o credenciamento:
 Nome Completo: 
 Função: 
 RG:
 Nome da Empresa:                                                   UF:                     País:
 Telefone:                                                                         Celular: 
 E-mail da empresa para contato:

CRITÉRIO DE CREDENCIAMENTO POR EMPRESA:

Televisão: 1 repórter, 1 repórter cinematográfico e 1 auxiliar;  Rádio:  1 repórter e 1

auxiliar  técnico;  Jornal  e Revista:  1  repórter  e 1 repórter  fotográfico;  Agência  de

Notícias / Portais: 1 repórter e 1 repórter fotográfico.

ENTREGA DE CREDENCIAIS

As credenciais serão entregues no dia 12 de maio, quinta-feira, das 12h às 17h30, e

no dia 13 de maio, sexta-feira, das 8h às 9h, na Assessoria de Comunicação da

Prefeitura de Ouro Preto, mediante apresentação de documento de identidade.

Contatos em Ouro Preto: Nízea Coelho – 31 98413-7420 / 31 3559-3284.

Atenção: O acesso aos locais autorizados à imprensa somente será permitido
com o uso da credencial, em local visível, e identificação com documento com
foto

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

mailto:comunicacacao@ouropreto.mg.gov.br


Não há espaços para a imprensa DENTRO do comboio. A cobertura deve, portanto,
ser feita nos entornos do percurso;

Cada cidade terá "momentos de imagem", quando o comboio para para que a Tocha
"pose" em um local especial da cidade para foto. Em Ouro Preto haverá seis pontos,
distribuídos  ao  longo  do  percurso.  Nestes  momentos,  os  veículos  credenciados
poderão ter acesso ao comboio.
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