
 
 

 

PORTARIA NÚMERO 01/2015 

 

NORMAS PARA O CREDENCIAMENTO DE 2016 DA ABCD 

 
A Diretoria da ABCD, em sua reunião de 26 de outubro último, aprovou as seguintes normas 

que orientarão os pedidos de credenciamento de seus associados para o ano de 2016: 

 

1. PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA CREDENCIAL: meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2015 

2. VALOR DA ANUIDADE: R$210,00 (pessoa física, CPF) e R$250,00 (pessoa jurídica, 

CNPJ). Para as solicitações fora do prazo (a partir de 01.01.2016), a anuidade será de 

R$250,00 e R$300,00, respectivamente, para pessoa física e para pessoa jurídica. 

OBS:  OS VALORES COBRADOS SÃO OS MESMOS DE 2015 

3. O pedido de credenciamento será apreciado pela Diretoria da ABCD, e em sendo 

aprovado, o cronista (ou a empresa) será comunicado(a), devendo efetuar o 

respectivo pagamento na conta da ABCD: Banco do Brasil, Ag.2872-X, Conta 720.722-0 

e enviar o comprovante para o e-mail desta: abcdesportes@gmail.com, para que seja 

providenciada a confecção da credencial. 

4. As credenciais de 2015 perderão sua validade em 20 de janeiro de 2016, oportunidade 

em que serão entregues as credenciais de 2016. 

5. As carteiras da categoria SÓCIO-EMPRESA (sem foto e sem nominar o portador), 

somente serão emitidas para os profissionais da área técnica (operadores técnicos de 

rádio e auxiliares de repórteres cinematográficos). TODOS OS DEMAIS PROFISSIONAIS 

SERÃO IDENTIFICADOS COM FOTO e REGISTRO PROFISSIONAL NA DRT, EM SUAS 

RESPECTIVAS CREDENCIAIS. No caso de rescisão contratual, a empresa comunicará à 

ABCD a dispensa do seu funcionário, podendo solicitar uma nova credencial para um 

outro profissional indicado. ESSA NOVA CREDENCIAL SERÁ PROVIDENCIADA PELA 

ABCD SEM QUALQUER ÔNUS PARA A EMPRESA SOLICITANTE.  

6. A categoria de SÓCIO-PROVISÓRIO será destinada ao aluno do curso de Comunicação 

Social, regularmente matriculado no semestre em instituição de ensino superior, que 

esteja estagiando em veículo que atue na área esportiva. Será exigida a declaração 

semestral da faculdade do estagiário e do veículo onde este estagia. Cada veículo 

poderá solicitar até 02 (duas) credenciais para estagiário, e estas terão custo apenas 

de confecção (R$ 15,00). 

7. A documentação necessária para a solicitação da credencial 2016 da ABCD, consta do 

respectivo formulário disponível no site desta (abcdesportes.com.br). Quem já 

apresentou a documentação pedida em 2015, não precisa apresentá-la novamente, 
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bastando preencher apenas o formulário com os dados atualizados (se quiser 

substituir sua foto por uma mais recente, pode enviá-la digitalizada). 

8. Para a solicitação, também, da credencial da ABRACE, assinalar no mesmo formulário 

essa pretensão, e depositar na conta mencionada da ABCD, o valor da anuidade da 

referida entidade nacional, que continuará a ser de R$ 100,00 (cem reais). 

9. A credencial da ABRACE só é permitida para quem já possui o credenciamento da 

entidade local (no caso, a ABCD), exigindo-se a identificação individual do cronista 

solicitante. 

 

 

Brasília, 04 de novembro de 2015 

 

_____________________________________ 

Kleiber Beltrão – Presidente da ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


