ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
Aos 19 dias de outubro de 2018, às 18h30, em segunda chamada, iniciou-se a reunião da Diretoria
Executiva da Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos (ABCD), convocada por meio do edital
n.º 01/2018, disponibilizada para acesso no endereço oficial da entidade na internet
(http://www.abcdesportes.com.br). O presidente da ABCD, JÂNIO GOMES, abriu os trabalhos com
a eleição do presidente da reunião. O associado RICARDO FARIA foi eleito por unanimidade como
presidente da assembleia e eu, RENER SILVA LOPES, nomeado para secretariar os trabalhos. O
associado Wilmon Alves solicitou que contasse em ata que estaria representando o cronista Nilton
Moura, responsável pelo veículo NMTVNet, que estava ausente à reunião. Devolvendo a palavra ao
presidente da ABCD, foram deliberados os itens da pauta do edital, que se seguem.
1. O presidente da reunião discutiu com os coordenadores de equipes de transmissão esportiva no
Distrito Federal, convocados pelo edital 01/2018, a primeira atualização do Protocolo de Imprensa
da ABCD, iniciado em 2017. O associado Haland Guillarde, juntamente com o secretário Rener
Silva Lopes, leu todos os artigos do protocolo, aos quais foram atualizados conforme sugestões
enviadas e aprovados por unanimidade.
2. O presidente da ABCD trouxe para discussão uma ideia de possibilidade de captação de recursos
para as equipes de esporte na temporada 2019. Por sugestão, foi aclamado por unanimidade que
a Associação receba os recursos que forem capitaneados e divida os valores entre os veículos.
3. Em relação ao credenciamento para a temporada esportiva de 2018, ficou definido por
unanimidade:
a. O credenciamento 2019 iniciar-se-á em 01 de novembro de 2018.
b. Os trâmites para o credenciamento devem ser realizados pelo endereço eletrônico
www.abcdesportes.com.br, clicando no menu “Credenciamento 2019”.
c. Para a renovação dos atuais associados e a inscrição de novos associados, os valores
serão os seguintes:
i. Credenciamento entre 01/11/2018 e 31/01/2019:
1. Pessoa física: R$ 200,00 (duzentos reais)
2. Pessoa jurídica (sócio-empresa): R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
3. Pessoa jurídica (nominal/individual): R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
4. Estagiário: R$ 30,00 (trinta reais)
ii. Credenciamento a partir de 01/02/2019:
1. Pessoa física: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
2. Pessoa jurídica (sócio-empresa): R$ 300,00 (trezentos reais)
3. Pessoa jurídica (nominal/individual): R$ 300,00 (trezentos reais)
4. Estagiário: R$ 50,00 (cinquenta reais)
4. A confraternização de final de ano dos associados será realizada em 08 de dezembro de 2018, às
10h, em local a ser definido, sendo organizada pela diretoria de Comunicação e Eventos e pela
Secretaria da entidade. Acontecerá uma partida de futebol, entre os cronistas esportivos, seguido
de um almoço. As inscrições serão divulgadas oportunamente no site oficial da entidade
(www.abcdesportes.com.br). Cada cronista poderá levar um convidado e um filho. Cada
convidado excedente deverá contribuir com o valor de R$ 20,00 (vinte reais).
5. Ficou definido que a próxima reunião da Diretoria Executiva da ABCD será no dia 08 de novembro
de 2018, às 18h, em primeira chamada – com metade mais um dos membros integrantes do quadro
diretivo –, ou 30 minutos depois, com qualquer número de diretores presentes nos termos do
Estatuto em vigor.
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Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o presidente da reunião agradeceu a presença de
todos e encerrou o encontro às 21h01, horário de Brasília. Para atender os efeitos legais, a presente
ata vai assinada por mim, Rener Silva Lopes, secretário, e por Ricardo Faria, presidente da reunião,
anexada à lista de presença dos demais participantes, que está disponível na secretaria da ABCD
para eventuais consultas.
Brasília, 22 de outubro de 2018.

________________________________
Ricardo Faria – presidente da reunião

__________________________________
Rener Silva Lopes – secretário da reunião
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