Bienal do Livro de Minas promove ação de estímulo à visitação
Evento acaba de anunciar a criação do Projeto Caravanas, programa de benefícios
para moradores de cidades do interior do Estado
A Bienal do Livro de Minas acaba de anunciar uma novidade para moradores do interior do
Estado. Pela primeira vez, o evento oferecerá benefícios para aqueles que desejam viajar para
visitar o maior encontro literário do estado. O Projeto Caravanas, desenvolvido pela Fagga |
GL exhibitions, tem como objetivo de estimular e facilitar o acesso da população das cidades
vizinhas ao evento, por meio de descontos no valor do ingresso. A Bienal do Livro de Minas
acontece entre os dias 18 e 27 de maio, no Expominas em Belo Horizonte.
Para formar uma caravana é preciso reunir um grupo com, no mínimo, 10 pessoas
interessadas

em

participar.

As

inscrições

devem

ser

feitas

pelo

site

www.bienaldolivrominas.com.br, no qual devem ser informados dados como CPF, identidade e
endereço. Todos inscritos ganham 20% de desconto no valor dos ingressos e, a cada 10
ingressos comprados, a caravana ganha um convite grátis.
Os benefícios oferecidos pelo Projeto Caravana são válidos para visitações agendadas entre
segunda e sexta. Cada convite é nominal, portanto, a apresentação do comprovante de
residência de todas as pessoas, juntamente com a carteira de identidade é obrigatória na
entrada no evento.
A Bienal do Livro de Minas
Esta será a terceira edição da Bienal do Livro de Minas. O evento, que já se consagrou no
calendário cultural do Estado, já confirmou a presença de alguns dos principais autores
brasileiros da atualidade, como Fernando Morais, Zuenir Ventura, Luiz Ruffato, Humberto
Werneck, entre muitos outros. Está prevista uma programação cultural diversificada, com ações
voltadas para o público adulto, no Café Literário, para os adolescentes, no Território Jovem, e
para as crianças, no Mundo dos Livros. Estão programados ainda os espaços Goleada Literária
e Livro Encenado.
O evento é uma realização da Fagga | GL exhibitions, em parceria com a Câmara Mineira do
Livro.

Para mais informações, acesse www.bienaldolivrominas.com.br.
Serviço:
Evento: Bienal do Livro de Minas
Data: 18 a 27 de maio de 2012
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.030 - Gameleira - Belo Horizonte, MG
Horário: Dia 18 de maio: das 12h às 22h
Dias de semana: das 9h às 22h
Fins de semana: das 10h às 22h
Ingressos:
Entrada inteira – R$ 8,00
Meia-entrada – R$ 4,00*
*Estudantes devem apresentar documento de identificação estudantil com data de
validade. Caso no documento apresentado não conste data de validade, deverá ser
apresentado outro que comprove a matrícula ou a frequência no ano letivo em curso
acompanhado de carteira de identidade.

Idosos devem apresentar carteira de

identidade.
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