ANEXO I - VALORES DAS ANUIDADES DAS CREDENCIAIS ABCD PARA A TEMPORADA 2019
Este documento é parte complementar da Portaria 05/2018
VALORES (ANUIDADES)

CATEGORIAS

Até 31/01/2019 (desconto)

A partir de 1º/02/2019 MODALIDADE

EFETIVO / VITALÍCIO (PESSOA FÍSICA)

R$ 200,00

R$ 250,00

INDIVIDUAL

ESTAGIÁRIO (PJ)*

R$ 30,00

R$ 50,00

INDIVIDUAL*

CREDENCIAL PJ (NOMINAL / INDIVIDUAL)***

R$ 250,00

R$ 300,00

SUBSTITUÍVEL***

ÁREA TÉCNICA(SÓCIO EMPRESA)**

R$ 250,00

R$ 300,00

TRANSFERÍVEL**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS PARTICULARIDADES DAS CREDENCIAIS

INDIVIDUAL (PESSOA FÍSICA)

ESTAGIÁRIO*

Credencial PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, com validade de um ano, ou seja, até 31 de
dezembro de 2019.

Credencial PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, exclusiva para alunos do Curso de Comunicação
Social, maiores de de 18 anos e regularmente madriculados em Instituição de Ensino
reconehcida pelo MEC. Cada veículo de imprensa poderá solicitar até três credenciais para
estagiários. A validade da credencial é de um ano, mas o estudante fica obrigado a apersentar
declaração de escolaridade semestralmente, sob pena de ter a credencial cancelada. Caso o
estagiário deixe o veículo durante o ano vigente, este deverá comunicar a ABCD sob pena de ter
a credencial suspensa. Cada veículo poderá credenciar até três extagiários por ano.
BENEFÍCIO: o estudante paga apenas uma taxa anual simbólica.

Credencial TRANSFERÍVEL, emitida em nome do veículo de comunicação, que poderá ser
utilizada APENAS por profissionais da área técnica: operador de áudio, operador de vídeo,
ÁREA TÉCNICA (SÓCIO EMPRESA) auxiliar de cinegrafista, engenharia, operadores de grua e suporte técnico em geral. A validade é
**
de um ano.
BENEFÍCIO: pode ser transferível entre profisisonais da área técnica (mesma empresa).

CREDENCIAL PJ (SUBSTITUÍVEL)
***

A exemplo da crdencial INDIVIDUAL, esta também é INTRANSFERÍVEL, mas com uma
diferença: a CREDENCIAL PJ será emitida em nome do profissional, contudo, referido
documento será vinculado ao CNPJ do veículo para o qual ele trabalha. Também será de
responsabilidade do órgão de imprensa o pagamento da anuidade. Validade: um ano.
BENEFÍCIO: caso haja desligamento do profissional credenciado durante o ano vigente, o
veículo poderá credenciar outro profisisonal, utilizando a mesma matrícula e sem a necessidade
de novamente pagar anidade. Nesse caso, será necessário pagar apenas a taxa de produção da
nova credencial equivalente a 10% do valor da anuidade correspondente.

ORIENTAÇÕES
RÁDIO WEB/TV WEB/BOG/SITES - Veículos de comunicação que transmitirem exclusivamente pela internet (rádio e TV) só poderão
credenciar ESTAGIÁRIOS e PROFISSIONAIS DA ÁREA TÉCNICA (CREDENCIAL PJ) mediante apresnetação de CNPJ. A mesma
regra será aplicada para portais de notícias e blog esportivos.

NOVAS RÁDIOS E TV'S WEB - Para serem habilitados a cobrir os jogos oficiais do Candangão, os novos veículos de comunicação via
internet deverão possuir EMPRESA CONSTITUÍDA, com CNPJ, e credenciar no mínimo TRÊS profissionais com Registro Profissional
emitido pela Delegacia Regional do Trabalho.

Jânio Gomes - Presidente

Valores aprovados na forma do inciso V do artigo 22 do Estatuto da ABCD e ratificados pela Portaria 05/2018.

