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REGULAMENTO DO ESPAÇO 
REDE NORDESTE DO LIVRO, DA LEITURA E DA LITERATURA 

NA XI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ 
 
DOS OBJETIVOS, GRATUIDADE E INSTITUCIONALIZAÇÃO: 

A XI Bienal Internacional do Livro do Ceará tem como um de seus objetivos consolidar o 
intercâmbio cultural e profissional entre os estados da Região Nordeste, por isso abriu um 
espaço que permitirá aos escritores independentes e as editoras de pequeno porte 
nordestinos a disseminação de suas publicações e a troca de experiências profissionais.  

 
O Espaço Rede Nordeste do Livro, da Leitura e da Literatura (RNLLL) é gratuito e 
destinado à exposição e à comercialização das obras de autores independentes e pequenas 
editoras nordestinos devidamente inscritos e tem como objetivo fazer com que a produção 
literária feita na região possa ser conhecida regional e nacionalmente no intuito de fazer 
valer projeto do Governo Federal que trata das compras regionalizadas para as bibliotecas 
públicas por meio da Fundação Biblioteca Nacional. 
 
Este Regulamento está subordinado ao Regulamento Geral da XI Bienal Internacional do 
Livro do Ceará.  
 

01 – DA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO: 
1.1 – Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – Secult-CE 
1.2 – Rede Nordeste do Livro, da Leitura e da Literatura – RNLLL 
1.3 – Fórum de Literatura, Livro e Leitura do Estado do Ceará – FLLLEC 
 

02 – DO LOCAL: 
Centro de Eventos do Ceará 
Av. Washington Soares, 999 
 

03 – DA INAUGURAÇÃO OFICIAL: 
Dia 06 de dezembro de 2014. 
 

04 – DO CRONOGRAMA: 
4.1 – Entrada de livros, arrumação e decoração do estande: 04 e 05 de dezembro de 2014 
4.3 - Realização: de 6 a 14 de dezembro de 2014 das 09 às 22 horas. 
4.4 - Desmontagem e retirada dos livros: dia 14 de dezembro de 2014, a partir das 22 horas 
finalizando no dia 15 até as 24 horas. 
Obs. Não será permitida a entrada de menores de 16 anos no período de montagem e 
desmontagem dos estandes. 

 
05 – DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO / ACESSO: 

5.1 - Público: diariamente, das 9 às 22 horas. 
5.2 - Escolas: de 2ª a 6ª, das 9 às 18 horas. 
5.3 - Expositores: diariamente, comparecendo uma hora antes da abertura da feira. 
5.4 - Acesso: livre, não será cobrado ingresso do público visitante. 
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06 – DA PARTICIPAÇÃO: 
Poderão participar da XI Bienal Internacional do Livro do Ceará no Espaço da Rede 
Nordeste do Livro, Leitura e Literatura, desde que devidamente inscritos, editores, 
livreiros e escritores independentes cujo CNPJ seja de qualquer estado nordestino.  
Ressaltamos que todos os livros deverão estar dispostos de forma organizada, sinalizados 
e identificados por assuntos ou qualquer outra forma de identificação adequada. Não 
sendo permitida, em hipótese alguma, a exposição de livros jogados ao chão e nem 
comportamentos inadequados como gritos em busca de clientes pelos corredores do 
evento ou dentro do estande. Não será permitido dentro dos estandes aparelhos de som, 
microfones ligados em volume alto que prejudique outros expositores.  
 

07 - DA ADMINISTRAÇÃO 
O Espaço da Rede Nordeste do Livro, da Leitura e da Literatura (RNELLL) é gratuito ao 
expositor. Ressalta-se, entretanto, que os custos de passagens e hospedagens é de inteira 
responsabilidade do expositor. A RNELLL, aqui representada por Maria do Socorro 
Sampaio Flores (Mileide Flores), colocará uma pessoa responsável pela administração do 
Espaço (organização, venda, limpeza etc), para tanto será cobrada uma taxa 
administrativa de 30% sobre o total das vendas. Caso o volume das vendas seja 
deficitário, a RNELLL não exigirá compensações.  
 

08 - DOS DIREITOS E DEVERES 
A Comissão Organizadora, formada por uma representação da Secretaria da Cultura do 
Ceará, da Curadoria e da produtora, conforme o Regulamento Geral da Bienal, designa a 
RPS Eventos para visitar os estandes a fim de checar o cumprimento das regras 
estabelecidas e assinadas pelo expositor, por isso leia atentamente as regras a seguir 
antes de assinar a ficha de inscrição. 

 
09 – DOS LANÇAMENTOS E PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO ESTANDE DA RNELLL: 

Os expositores poderão realizar no Espaço da Rede Nordeste do Livro, da Leitura e da 
Literatura lançamentos de livros, no entanto, respeitando o espaço e sem incomodar os 
estandes vizinhos. Os lançamentos no estande, recitais e outras atividades deverão ser 
comunicados com antecedência aos organizadores do Estande da RNELLL. Esse 
agendamento é necessário para evitar choque de horários com outro expositor e facilitar 
a divulgação nos meios de comunicação, bem como o Blog do Fórum de Literatura, Livro e 
Leitura do Estado do Ceará – FLLLEC (http://forumdeliteraturace.wordpress.com). 
 

10 – DA EXPOSIÇÃO E PROMOÇÃO: 
10.1 - Nenhuma forma de censura será levada a efeito pela Comissão Organizadora da 
feira. Entretanto, publicações ou materiais cuja distribuição ou importação forem 
expressamente proibidas pelas leis da República Federativa do Brasil não poderão ser 
expostos ou vendidos no evento. 
10.2 - Material impróprio para menores de idade deverá ser tornado inacessível aos 
mesmos, de acordo com a lei em vigor. 
10.3 - É terminantemente proibida a distribuição de brindes, amostras, folhetos, 
catálogos e congêneres FORA DOS LIMITES DO ESTANDE, ficando a promotora com o 
direito de cessar a distribuição a qualquer momento. 
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10.4 - Nas delimitações do estande, a distribuição somente poderá ser feita sem causar 
distúrbios ou aglomerações, o que também acarretará em suspensão da distribuição dos 
materiais caso haja problemas. 
10.5 – Os expositores poderão participar, em seu espaço, da promoção “Livro do Dia”. 

 
11 – DOS CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO: 

11.1 – Os expositores deverão portar crachás de identificação do evento a todo o 
momento. 
11.2 – O expositor terá direito a 1 (um) crachá. 
 

12 – DO LAYOUT DA FEIRA E DO ESTANDE: 
12.1 - É terminantemente proibido pendurar ou colar quaisquer tipos de banners, 
cartazes, folhetos ou similares nas estruturas do pavilhão, com exceção dos 
patrocinadores e apoiadores do evento e após aprovação da Comissão Organizadora. 

 
13 – DA DESCRIÇÃO DA ÁREA: 

Os expositores do Espaço da Rede Nordeste do Livro, da Leitura e da Literatura irão 
ocupar um espaço coletivo de 30m² em montagem, cada expositor ao solicitar um espaço 
deve informar a quantidade de títulos a ser colocado para que, ao final das inscrições, a 
Comissão Organizadora determine o tamanho do espaço a ser ocupado por cada inscrito. 

 
14 – DO ACESSO DE PESSOAL E DE VEÍCULOS: 

Terão acesso ao pavilhão durante o período de montagem todas as pessoas que 
estiverem devidamente credenciadas pela Comissão Organizadora, através de crachás, 
mediante apresentação de documento. Todo serviço de carga e descarga deverá ser feito 
através do estacionamento destinado para tais fins, após a conferência pela segurança da 
feira, tanto na entrada como na saída da mercadoria. 
 

15 - DA MONTAGEM E ENTRADA DOS LIVROS NA FEIRA: 
15.1 – O pavilhão estará aberto a partir das 8 horas do dia 5 de dezembro de 2014, com a 
finalidade de preparar o evento. 
15.2 - A entrada dos livros no pavilhão deverá ser feita no dia 5 de dezembro de 2014, das 
8 às 21 horas e no dia 6 até as 12 horas. 
15.3 – O expositor que não iniciar a decoração de seu estande até a hora determinada 
pela Comissão Organizadora, dia 6 de dezembro de 2014, após as 12 horas, será 
considerado ausente, permitindo à organização utilizar a área conforme melhor entender. 

 
16 - DA DESMONTAGEM: 

É de responsabilidade do expositor retirar os produtos e equipamentos expostos no prazo 
estipulado no item 4.4. Após esta data, a promotora se reserva o direito de desmontar os 
estandes e não será responsável por perdas ou danos e nem pela guarda de materiais de 
terceiros. 

 
17 - SEGURANÇA E LIMPEZA: 

17.1 – Será montado um esquema de segurança, para proteção do material exposto, no 
período das 22 às 9 horas, diariamente. Durante o horário de funcionamento da feira, a 
responsabilidade será do próprio expositor. Os responsáveis pelos estandes OU SUA 
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REPRESENTAAÇÃO deverão comparecer uma hora antes da abertura do evento e 
permanecer até meia hora após o seu fechamento, durante o período de realização. A 
Comissão Organizadora não terá qualquer responsabilidade por fatos ocorridos na 
ausência dos responsáveis pelo estande, durante o horário de funcionamento da feira.  
17.2 - Os expositores deverão cuidar da limpeza interna de seus estandes. 
Reabastecimento e limpeza devem acontecer fora do horário do evento. Os detritos de 
cada estande deverão ser colocados obrigatoriamente nas vias de circulação após o 
encerramento das atividades do dia, totalmente acondicionados em sacos plásticos. Em 
nenhuma circunstância, mesmo em sacos plásticos, os detritos poderão ser colocados nas 
vias de circulação durante o período de funcionamento do evento. 
17.3 – É terminantemente proibido jogar quaisquer resíduos dos estandes nos corredores 
da feira. 
17.4   – É obrigatório o fechamento total do estande após o horário de funcionamento da 
feira. O expositor deverá providenciar uma lona ou material similar, que feche 
totalmente a(s) entrada(s) do estande, após o encerramento das atividades do dia. 

 
18 – DAS RESPONSABILIDADES DOS EXPOSITORES: 

18.1 – Deverá estar sempre no estande, a partir das 9 horas, diariamente, pelo menos um 
funcionário do expositor, capacitado a prestar informações sobre os produtos e serviços 
expostos. Os estandes que não cumprirem o horário de funcionamento do evento, ou 
seja, em plenas condições de atendimento ao público, serão excluídos do espaço. 
18.2 - A Comissão Organizadora não assumirá nenhum dano causado a materiais dos 
expositores (inclusive livros) que estiverem colocados ou expostos no chão do estande, 
em hipótese alguma qualquer material do expositor deverá ser colocado diretamente no 
chão. 
18.3 - Deverá participar da feira durante todo o período de realização, mantendo seu 
estande em perfeitas condições de funcionamento a partir das 8h30min, desde a sua 
inauguração até o encerramento do evento, respeitando os horários previstos, ficando 
terminantemente proibido o fechamento parcial ou total do estande, com pessoal 
habilitado para sua operação durante o evento. 
18.4 - Os equipamentos e acessórios fornecidos pela empresa montadora, a título de 
locação, deverão ser devolvidos, em perfeitas condições, ao final do evento. O expositor 
será responsável pelos mesmos, comprometendo-se a indenizar a empresa montadora, 
caso haja qualquer dano parcial ou total aos materiais locados. 
18.6 – É vedado ao expositor manter pessoal fora dos limites do estande, em operação de 
venda ou distribuição de folhetos, brindes etc. É permitida a distribuição de brindes, 
amostras, folhetos, catálogos etc. exclusivamente no interior do estande, reservando-se à 
Comissão Organizadora o direito de fazer cessar a distribuição sempre que estas 
estiverem ocasionando distúrbios ou aglomerações. 
18.7 - Estão terminantemente proibidas demonstrações sonoras com equipamentos de 
áudio, incompatíveis com o trabalho realizado em uma feira comercial. Mesmo no 
interior dos estandes, o som deve ser ambiente (máximo 60 decibéis), de forma a não 
perturbar o bom andamento da feira. 
19.8 – De acordo com a Lei nº 9.610/98 que regulamenta os Direitos Autorais, a empresa 
expositora que utilizar música ambiente em seu estande, mesmo através de rádios 
AM/FM, deverá recolher taxa específica através de guia próprio, fornecido pelo ECAD – 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, telefone: (85) 3221-5144, em qualquer 
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agência da Caixa Econômica Federal. O valor da taxa deverá ser quitado até 72 horas 
antes do início do evento. 
19.9 - A Comissão Organizadora poderá impedir promoções que passem ao comprador a 
imagem de liquidação, mesmo que assim não sejam interpretadas pelos expositores. 
19.10 - Não serão permitidas demonstrações que causem efeitos de fumaça ou qualquer 
outro efeito que possa gerar situações de pânico, colocando em risco a segurança do 
público presente. 
19.11 - Quaisquer atos que possam causar distúrbios ou impedimentos ao bom 
funcionamento da feira ou aos expositores, não serão permitidos. 
19.12 - Fazer-se representar em seu estande através de funcionários credenciados e 
qualificados para atendimento aos visitantes durante todo o período de realização da 
feira. 
19.13 – O expositor deverá providenciar material para o fechamento total de seu estande 
após o encerramento diário da feira, ou seja, a partir das 22 horas. 

 
Outras informações entrem em contato com a Comissão Organizadora do Espaço Rede Nordeste 
do Livro, da Leitura e da Literatura, aqui representada por Maria do Socorro Sampaio Flores 
(Mileide Flores - 85 97673277 / 34917868).  
 
 


