Imprensa

A Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) montará uma estrutura de serviços para receber a imprensa durante o carnaval, a partir da sexta-feira (20 de fevereiro), às 15h, até a quarta-feira de cinzas (25), às 19h, no Terminal Marítimo de Passageiros, no Armazém 12, Marco Zero (Bairro do Recife). A sala de imprensa funcionará 24 horas e estará preparada para receber a imprensa em geral, disponibilizando mesas, computadores com Internet, bem como linhas de telefone e de Internet para notebooks. 

Site – A equipe de reportagem da página do Carnaval Multicultural do Recife 2009 na internet (www.carnavaldorecife.com.br) estará espalhada por todos os pólos oficiais fazendo cobertura da festa 24 horas. No site, o internauta poderá encontrar também galeria de fotos, programação, informações sobre a festa e ouvir o Cd do Concurso de Música Carnavalesca Pernambucana 2008/2009. A imprensa também poderá baixar imagens em alta resolução, atualizadas a todo instante, para publicação nos veículos de comunicação.

Credenciamento - O credenciamento dos profissionais se estende a jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, iluminadores, produtores e auxiliares de produção e deverá ser feito no período de 26 de janeiro a 10 de fevereiro de 2009. Não será aceito qualquer pedido após esse período. A entrega das credenciais acontecerá nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 10h às 12h e das 15h às 17h, na Central Multicultural. O acesso aos camarotes da Central Multicultural do Carnaval e do Galo da Madrugada será feito por meio de convite. Mais informações sobre credenciamento, no site da Prefeitura do Recife (www.recife.pe.gov.br).

Livre Trânsito – A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) já está recebendo as solicitações para a credencial de Livre Trânsito para os carros da Imprensa. Os requerimentos deverão ser feitos por meio de ofício com o timbre da empresa de comunicação, juntamente com a cópia do documento do veículo e ser entregues na sede da Companhia até o dia 06 de fevereiro, das 8h às 17h. Após esse prazo, a CTTU não receberá mais solicitações. O órgão fica na Rua Frei Cassimiro, número 91, Santo Amaro. As credenciais serão entregues na Zona Azul da Conde da Boa Vista, na sede da URB, do dia 16 até 18 de fevereiro.


