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PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA 

 
Somente profissionais representantes dos meios de comunicação de massa – texto, imagem, rádio, televisão 
– serão acreditados para cobrir os eventos que serão realizados no Centro de Convenções Expo Trade em 
Curitiba, Brasil. A fim de evitar atrasos na chegada ao local do evento, os formulários deverão ser enviados 
acompanhados por carta do meio para o qual trabalha, firmada por diretor ou editor-chefe e cópia de 
carteira funcional do órgão de imprensa e registro profissional no órgão regional de competência: 
 

 
CBD Secretariat, attn Mr. David Ainsworth   

413 St. Jacques Street West, Suite 800 Montreal, Quebec, H2Y 1N9 Canada  
Tel. +1-514-288-2220, Fax +1-514-288-6588 

E-mail: secretariat@biodiv.org 
 

Os pedidos deverão ser enviados até o dia 3 de março de 2006. É importante salientar que não será permitido 
duplo credenciamento (exemplo: imprensa e delegado, ou imprensa e ONG). 
 
Em Curitiba credenciais com fotos serão emitidas no balcão de Credenciamento de Imprensa mediante 
apresentação de dois documentos de identificação com foto (passaporte, carteira de identidade, carteira de 
habilitação ou identidade profissional)  
 
Jornalistas credenciados para cobrir as reuniões serão responsáveis por sua própria viagem e reservas em 
hotel. 
 
Para obter “press releases” e outras informações sobre a Conferência, entre em contato com o 
Secretariado no endereço acima ou visite os sites: 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/press/default.aspx/ e http://www.cdb.gov.br 
 
 



  

CBD 

Terceira Reunião da Conferência das Partes do Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança MOP 3 

13 a 17 de março de 2006 
e 

Oitava Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 
COP 8 

21 a 30 de março de 2006 
Curitiba, Paraná, Brasil 

Escolha uma das opções a seguir: 

Credenciamento para a MOP 3 e COP 8 
Credenciamento somente para a MOP 3 

Credenciamento somente para a COP 8 
 

DADOS PESSOAIS (favor preencher de forma legível) 
 

 1.  Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

                                                         (sobrenome)                                             (nome) 

 2.   Data de Nascimento: __________________________ 3.  Local:   _______________________________ 

 4.   Nacionalidade:____________________________ 5.  Número do Passaporte: _____________________ 

 6. Endereço permanente do órgão de imprensa  (caso diferente do da sede):_________________________ 

      ______________________________________________________________________________________ 

 7.   Tel.: (_____) ________________  8.   Fax: (____) _______________  9.  E-mail: ____________________ 

10.  Endereço para contato durante o evento: 

            _________________________________________________________________________________________ 

11. Tel.: (_____)_________________12.  Fax: (____) _______________ 
13. E-mail: _________________________________________________  

 
 INFORMAÇÕES SOBRE O ORGÃO DE IMPRENSA DO QUAL É REPRESENTANTE: 
14.   Nome do Órgão:_____________________________________________________________ 

15.   Nome para contato: __________________________________________________________ 

16.   Endereço da Sede: ___________________________________________________________ 

17.   Tel.: (____)_________________18. Fax: (____)________________19. E-Mail: ___________ 

20.   Situação Jurídica/ Finalidade: 

        (  ) Educativa/Pública                    (  )   Governamental/Estatal 

        (  ) Privada                                      (  )   Outra (especifique): ______________________________ 

21.   Tipo de mídia (assinale quantas forem necessárias): 

        (  )   Jornal Diário                             (  ) Foto/visual                               (  )Televisão 

        (  )  Agência/Serviço de Notícias    (  ) Rádio                                        (  )Publicação semanal 

        (  )  Outra (especifique) : ____________________________________________ 

22.   Cargo ou Função: 

        (  )   Cinegrafista                              (   )  Diretor                   (  ) Fotógrafo             (  ) Repórter 

        (  )   Correspondente                       (   ) Editor                     (  ) Produtor              (  ) Técnico 

        (  )  Outro (especifique): _________________________________________________ 

23.    Idiomas utilizados pelo Órgão : __________________________________________ 

24.   Principais tópicos ou temas da cobertura (se aplicável): _______________________ 

        ____________________________________________________________________________ 

Data: _______________________       Assinatura: _______________________________________    

 


