
 
 

ATENÇÃO PARA AS NOVAS NORMAS DE CREDENCIAMENTO PARA JOGOS DAS 

SÉRIES A e B DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2016 

 

 

CAMPO DE JOGO 
 

JOGOS DA SÉRIE A 
Os profissionais que irão trabalhar no ENTORNO DO CAMPO (repórter de rádio, fotógrafos 
e profissionais de TV’s detentoras) devem solicitar o credenciamento através do seguinte e-
mail: credenciamentoseriea@cbf.com.br, com cópia para abcdesportes@gmail.com. Os pedidos 
devem ser enviados até às 19h do penúltimo dia útil que anteceder a partida. 
 

JOGOS DA SÉRIE B 

Os profissionais que irão trabalhar no ENTORNO DO CAMPO (repórter de rádio, fotógrafos 
e profissionais de TV’s detentoras) devem solicitar o credenciamento através do seguinte e-
mail: credenciamentoserieb@cbf.com.br, com cópia para abcdesportes@gmail.com.  
 
Os pedidos devem ser enviados até às 19h do penúltimo dia útil que anteceder a partida. 
 

No pedido devem constar as seguintes informações: 

• Nome completo; 

• CPF; 

• Data de nascimento; 

• Função do profissional; 

• Nº Carteira de Cronista ou Fotógrafo  

• Partida solicitada; 

• E-mail para contato; 

• Celular para contato; 

• Nome da empresa/veículo; 

• Cidade do veículo; 

• Nome do responsável pelo credenciamento. 

OBS: Lembrando que, nos termos do Art. 9º – do Protocolo de Imprensa 2016 da CBF, as 

solicitações de credenciamento devem partir da pessoa jurídica (veículo de comunicação) e não 

mais da pessoa física (profissional). 

 

ÁREA TÉCNICA – TV DETENTORA 
 

As emissoras de TV detentoras devem encaminhar a relação completa dos seus profissionais 
escalados para o seguinte e-mail: abcdesportes@gmail.com, constando o número da credencial de 
cada um. 
 

TRIBUNA DE IMPRENSA 
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O credenciamento para acesso às tribunas de Imprensa (rádio, jornal, internet, TV não detentora) 
deve ser solicitado através de FORMULÁRIO específico, a ser disponibilizado a cada jogo no site 
da ABCD. O prazo para solicitar credenciamento para as tribunas de imprensa será encerrado às 
17h do último dia útil anterior ao jogo, imperecivelmente. 

 
O portão (nº 05) de acesos à área de imprensa será aberto três horas e meia antes do horário de 
início das partidas. Por determinação da CBF, o acesso será encerrado 30 minutos antes do início 
dos jogos, impreterivelmente. 

 
Todos os profissionais, inclusive aqueles que irão trabalhar no entorno do campo, devem 

apresentar a Credencial de Cronista Esportivo 2016 (no portão de acesso da imprensa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


