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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Em 01 de setembro de 2017, às 18h30, em segunda chamada, conforme 
convocação no edital n.º 03/2017, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da 
Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos (ABCD). Após saudar os 
presentes, o presidente da associação, Kleiber Beltrão, colocou em votação o 
nome do presidente da assembleia. Por unanimidade, o diretor Nonato Borges 
foi eleito para presidir a reunião e eu, Rener Silva Lopes, para secretariar os 
trabalhos. Saudando os presentes, Nonato abriu a reunião e devolveu a palavra 
ao presidente da associação Kleiber Beltrão, que passou a deliberar sobre os 
pontos definidos para discussão. 

1. Sobre a confraternização dos associados em 2017, foi definida a data do 
evento, marcado para o 10 de dezembro, em local a ser confirmado. A 
tradicional partida festiva será realizada entre dois times da imprensa 
esportiva local. As inscrições serão abertas pelo site da ABCD 
posteriormente. 

2. Será criada a Copa ABCD de Futebol Society, com o objetivo de integrar 
os associados. A realização será entre os meses de novembro e 
dezembro. Tabela e regulamento serão disponibilizados posteriormente, 
bem como taxas de inscrição e outras informações. 

3. Quanto à renovação das credenciais para 2018, ficou definido que os 
valores de 2017 foram mantidos. As credenciais começam a ser emitidas 
em 03 de novembro de 2017 e terão validade até 31 de dezembro de 
2018. Houve uma mudança na categoria “Estagiário”. As credenciais, a 
partir de agora, serão válidas por um ano. No entanto, ao término do 
semestre, o portador deverá apresentar a declaração de escolaridade 
para que a credencial siga sendo válida. Os valores serão os seguintes: 

a. Pessoa Física: 
i. Entre 01/11/17 e 31/01/18: R$ 200,00 
ii. A partir de 01/02/18: R$ 250,00 

b. Pessoa Jurídica: 
i. Entre 01/11/17 e 31/01/18: R$ 250,00 
ii. A partir de 01/02/18: R$ 300,00 

c. Estagiário: 
i. A partir de 01/11/17: R$ 30,00 

4. A partir desta renovação, o pagamento da anuidade da credencial não 
será mais feita mediante depósito ou transferência bancária. Serão 
emitidos boletos bancários para pagamento e encaminhados para o e-
mail do associado. Desta maneira, será solicitada a atualização cadastral 
para todos os associados. 

5. A credencial da AIPS (imprensa mundial) já pode ser solicitada pelo site 
da ABRACE (www.abraceesportes.com.br). No entanto, o cronista 
somente poderá solicitar a credencial internacional caso porte a 
credencial nacional. Mais instruções estão no site. 

6. A ABCD recebeu a denúncia da Associação Mineira de Cronistas 
Esportivos (AMCE) de que o associado Nilton Oliveira, registro 153 da 
ABCD e 8787 da ABRACE, teria tentado entrar na área destinada à 
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imprensa esportiva no estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG, portando 
credencial da ABCD de 2016. Questionado sobre a situação cadastral do 
associado, a diretoria foi informada que a credencial do cronista está 
pronta desde fevereiro. Portanto, a diretoria da ABCD solicita que o 
referido associado entre em contato com as associações (local e nacional) 
para regularizar a situação. Caso contrário, o associado poderá sofrer 
sanções descritas em estatuto. 

7. A ABCD vai consultar a empresa responsável por efetuar a contabilidade 
da associação para verificar a possibilidade de a entidade passar a ser 
nomeada como “entidade de utilidade pública”. Atualmente, a associação 
é denominada judicialmente como “entidade sem fins lucrativos”. 

8. Ficou definido que, na próxima reunião da Diretoria Executiva da ABCD, 
será discutida a atualização do protocolo de imprensa da ABCD, colocado 
em execução em 2017 e aprovado de maneira unânime, bem como os 
detalhes da Copa ABCD de Futebol Society e da Confraternização dos 
Associados. 

 
Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o presidente da reunião 
agradeceu a presença de todos e encerrou o encontro às 21h33, horário de 
Brasília. Para atender os efeitos legais, a presente ata vai assinada por mim, 
Rener Silva Lopes, secretário, e por Nonato Borges, presidente da reunião, 
anexada à lista de presença dos demais participantes, que está disponível na 
secretaria da ABCD para eventuais consultas. 
 
Brasília, 01 de setembro de 2017. 


