O DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL E DA CRÔNICA ESPORTIVA
DO DF PASSA POR AQUI!

ABCD
ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS

Presidente: Jânio Gomes
Gestão: 2018/2020

A nova diretoria da ABCD deseja trabalhar para que o futebol brasiliense volte a ser forte.
Para isso, convida os dirigentes de clubes e da FFDF a caminharem juntos conosco nesta
mesma direção. Você, dirigente, também quer o melhor para o nosso futebol? Sozinhos,
pouco podemos fazer; juntos, podemos muito mais!
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CONHEÇA A NOVA DIRETORIA DA ABCD – GESTÃO 2018/2020
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: JÂNIO GOMES
Vice-Presidente: ROMER BORGES
DIRETORIA ADMINISTARTIVA
Diretor Jurídico: DR. WILMON ALVES – OAB 10287/DF
Diretor de Comunicação e Eventos: HALAND GUILARDE
Diretor de Relações Públicas e Assuntos Estratégicos: DANNY PANÇA
Secretário: RENER LOPES
Tesoureira: ALINE SANTIAGO
DIRETORES REGIONAIS
Paracatu-MG – DOUGLAS VAZ
Luziânia-GO: JOSÉ EGÍDIO
Formosa-GO: MARCOS FEGHALI
EQUIPE DE APOIO
JOSÉ DE RIBAMAR
DINHO SACRAMENTO
CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS
RAIMUNDO NONATO (Presidente do Conselho)
FRANCISCO STUCKERT
EXPEDITO MOREIRA
MEMBROS SUPLENTES
WALTER RODRIGUES
MÁRCIO ALMEIDA
FÁBIO VILA NOVA

FALE CONOSCO
Site: www.abcdesportes.com.br
E-mail: abcdesportes@gmail.com
Telefone: (61) 9 9646-1182 (Jânio)
Estamos à disposição do futebol e da imprensa esportiva do DF. Conte conosco!
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QUEM SOMOS
Fundada inicialmente em 25 de outubro de 1960, em Assembleia Geral realizada na
sede da Federação Desportiva de Brasília (atual FFDF), tendo como primeiro presidente Luiz
Contart e como presidente de honra o ex-árbitro Ramos de Freitas, e recriada quinze anos
depois (08/05/1975) pelos saudosos jornalistas e radialistas Nilson Nelson e Jorge Martins,
dois dos nomes mais importantes da crônica esportiva local, a Associação Brasiliense de
Cronistas Desportivos – ABCD – é uma das mais importantes entidades parceiras e apoiadoras
do desenvolvimento do futebol brasiliense desde o seu nascimento.
A ABCD é uma entidade sem fins lucrativos, constituída por jornalistas, radialistas e
profissionais da área técnica dos veículos de comunicação (rádio, TV, jornais, portais de
notícia), com Registro Profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), que
atuam no desenvolvimento, na divulgação e na promoção dos mais diversos eventos
esportivos realizados no âmbito do Distrito Federal e Entorno.
QUANTOS SOMOS E COMO ATUAMOS
A ABCD, atualmente com 201 associados ativos e tantos outros inativos, é a única
entidade regulamentada e habilitada no Distrito Federal, na forma da Lei Federal 9.615/98 –
Artigo 90 F, para credenciar jornalistas, radialistas, fotógrafos e profissionais da área técnica,
os quais têm acesso livre a todos os estádios, ginásios e demais praças esportivas públicas ou
privadas do DF e Entorno, possibilitando-lhes exercer suas atividades profissionais em local de
trabalho facilitado.
Entre outros objetivos (de acordo com seu Estatuto), a entidade tem a missão e o
dever de representar seus associados junto a órgãos públicos, sindicatos, empresas,
organizações diversas, confederações, federações, clubes esportivos profissionais ou amadores
etc. Muito mais que credenciar profissionais da imprensa, a ABCD é uma das mais importantes
entidades parceiras e incentivadoras do esporte local, desde o nível amador ao profissional.
A REALIDADE E OS DESAFIOS DA NOSSA CRÔNICA ESPORTIVA
A imprensa esportiva do Distrito Federal/Entorno, a exemplo dos demais
segmentos do Brasil, passa por um momento de extrema dificuldade. Para atestar e
exemplificar essa realidade, de um passado recente de 10 (dez) emissoras comerciais de rádio
que cobriam o dia a dia do futebol do DF, restam hoje apenas 02 (duas). Diversos profissionais,
impossibilitados de manter uma programação de alto nível no rádio, migraram para
plataformas da internet onde o custo operacional é mais barato para se fazer um trabalho que
não devolve a contrapartida financeira aos seus executores. Sem nenhum tipo de apoio e
fomento, esses profissionais que encontravam no jornalismo esportivo um meio de sustento e
emprego, passaram a fazer um trabalho quase que 100% voluntário, além de muita
dificuldade, para não deixar os torcedores do esporte local órfãos de notícias de seus clubes.
São dados estatísticos tristes para os cronistas que dedicam com grande afinco à
tarefa de difundir o futebol local, segmento tão importante para aqueles que acompanham o
esporte (em especial, o futebol), principalmente como alternativa de lazer, além de
proporcionar geração de emprego e inclusão social. Desnecessário dizer da relevância do papel
desempenhado pela imprensa que cobre o futebol no DF, não só em relação à divulgação dos
ABCD - Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos - CNPJ 00.720.722/0001-10
Sede Principal - SBN Ed. Central Brasília, 9º Andar, Sala 901 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.040-904
Sede de Apoio - SRPN Estádio Nacional Mané Garrincha, 1º Subsolo, Sala 11 - Asa Norte - Brasília/DF – CEP: 70.070-701
Site: www.abcdesportes.com.br | E-mail: abcdesportes@gmail.com | Telefone: (61) 9 9646-1182
Presidente: Jânio Gomes – Gestão 2018/2020

jogos, mas, sobretudo, na motivação para o comparecimento e prestígio por parte dos
expectadores, além da formação de opinião no segmento esportivo.
Todavia, nunca é demais destacar o valor do trabalho dos cronistas esportivos,
cujos mais beneficiados por este trabalho são os clubes e a Federação de Futebol do Distrito
Federal. Aliás, não são necessárias muitas explicações para demonstrar o quão grande é a
importância da presença do rádio, dos portais de notícias e da TV nos estádios. Basta fazer um
simples exercício: imagine uma partida de futebol sem alguém capacitado para acompanhar a
dinâmica do jogo e deixar registrada a sua história! Esse alguém se chama Cronista Esportivo.
Um profissional que entra com a razão onde todo mundo entra com o coração. Ele visualiza,
principalmente, o mundo do futebol. Muitas vezes, ele descreve uma jogada ou um gol com
um lirismo digno de uma poesia, seja o gol de seu time ou do adversário. O cronista é capaz de
criticar e raciocinar em cima do jogo, dos atletas e até mesmo do técnico. O cronista esportivo
é um tempero indispensável para o sabor do sucesso de qualquer espetáculo relacionado ao
esporte. Ele é capaz de fazer um jogo ruim ficar bom. Sem ele, nenhum jogo tem tanta graça.
Mas, lamentavelmente, este tipo de profissional está cada vez mais distante do dia a dia dos
eventos esportivos no âmbito do DF e Entorno.
Curiosamente, a decadência do futebol local aumentou a passos largos à medida que
a cobertura da imprensa foi diminuindo. E as razões para explicar a ausência cada vez maior de
veículos de comunicação cobrindo os principais eventos esportivos no âmbito da capital do
Brasil são diversas, dentre as quais a falta de boas estruturas nos estádios, especialmente no
tocante a cabines de imprensa para instalação de equipamentos de transmissão, além das
precárias condições internas, com raras exceções; falta de fomento institucional; falta de
campeonatos atrativos e organizados (em que pese isso ter melhorado nos últimos anos), além
de uma série de outras situações. Nesse sentido, é preciso que todos os envolvidos no
segmento do esporte (imprensa, clubes e federação) trabalhem em harmonia para que o
futebol do DF/Entorno volte a ser do tamanho de sua importância.
No período em que se podia contar com mais de uma dezena de grandes emissoras
de rádio, jornais, sites e pelo menos dois programas esportivos diários na TV, com
programação voltada para o esporte local, também foi aquele o melhor momento do futebol
local em termos de representação em competições de expressão nacional, como a
participação de Gama e Brasiliense nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, por exemplo.
Naquele saudoso momento, também, o futebol teve a atenção especial do governo do DF no
sentido de fomentar esse segmento da comunicação. Conforme já demonstrado, hoje são
poucos os veículos propagando o futebol local. Além de não se ter representantes nos
principais campeonatos nacionais, o apoio governamental ao trabalho da imprensa foi
reduzido a zero. Fica claro que uma coisa puxa a outra. Nesse caso, a inércia do poder público
para com o futebol contribuiu de forma substancial para que o trabalho da imprensa fosse
conduzido, todos juntos - o esporte local, a imprensa esportiva, os clubes, a federação e a
comunidade esportiva em geral -, para um destino que não é bom para ninguém.
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A ABCD, contudo, acredita que no esforço conjunto é possível resgatar os melhores
momentos do futebol do Distrito Federal e Entorno. É nisso que a nova diretoria da ABCD
acredita. Por isso, todos os dirigentes de clubes e da FFDF estão convidados a caminhar com a
ABCD nesta direção.
Ainda é importante destacar que, além da crise econômico-financeira, a
transferência total dos custos de uma cobertura esportiva, que os veículos impõem aos
cronistas - para a cessão de espaços destinados à veiculação de programas esportivos nas suas
grades de programação - termina por inviabilizar as coberturas, especialmente no tocante às
rádios comerciais. Não há um futebol forte sem uma imprensa forte. A saída de cerca de 70%
dos veículos de maior expressão, com a possibilidade de esse percentual ser ainda maior a
partir de 2019, dá uma exata dimensão da aflição que o setor passa.
Como não relembrar com saudade de alguns importantes veículos que no passado
cobriam o dia do futebol local e que, por todas as razões elencadas acima, deixaram de cobrir:
Rádio 104 OK FM, Rádio Transamérica FM, Super Rádio Brasília AM/FM, Rádio Nova Aliança
AM/FM, Rádio Cultura FM, Rádio Nacional AM, Rádio Bandeirantes AM, Rádio Planalto AM,
Site Esporte Candango, Site Clube do Esporte DF, Site Futebol de Brasília, Blog Candangão,
Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, dentre outros.
Agora, vamos relembrar os veículos que, com todas as dificuldades e falta de apoio,
insistem em continuar divulgando o futebol local.
PROGRAMAS ESPORTIVOS NA TV ABERTA

TV BANDEIRANTES - OS DONOS DA BOLA BRASÍLIA

TV GLOBO - GLOBO ESPORTE DF

TV UNIÃO – CANAL 11.1
RADIOS E TV’s COMENRCIAIS (DF)

RÁDIO SUPRA FM 90.9 – GAMA

RÁDIO REDENTOR AM 1.110/FM 88.9 – BRASÍLIA
RADIOS COMERCIAIS (ENTORNO)

RÁDIO JURITI AM (PARACATU-MG)

RÁDIO BOA VISTA FM (PARACATU-MG)

RÁDIO 91 FM (FORMOSA-GO)

RÁDIO 92 FM (FORMOSA-GO)
RADIOS COMUNITÁRIAS (DF)
RÁDIO COMUNIDADE FM DO GAMA
RÁDIO ATIVA FM DE SAMAMBAIA
PORTAIS DE NOTÍCIAS E RADIOS/TVS WEB

PORTAL DF SPORTS

RÁDIO DF 10

RÁDIO ESPORTES BRASÍLIA

RÁDIO MAIS ESPORTES

RÁDIO MASSA (EM PÁRCERIA COM A RÁDIO VIP FM DE NOVO GAMA-GO)

RÁDIO BSB SPORTS

NMTV NET

REDE CORREIOS
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REVISTA GALERA CANDANGA

Pelo exposto, mais uma vez, a ABCD reitera o pedido no sentido de que a união
entre Imprensa, Clubes e Federação, juntamente com a participação do Governo do Distrito
Federal, torna-se imprescindível para a sobrevivência desse fundamental segmento, para o
êxito do crescimento e desenvolvimento do futebol em todo o DF e cidades de Goiás e Minas
Gerais (Entorno) que, atipicamente, integram o campeonato local.
REIVINDICAÇÕES DA ABCD AOS DIRIGENTES DE CLUBES E DA FEDERAÇÃO













Viabilizar melhorias estruturais nas cabines de imprensa dos estádios (especialmente
no Abadião, em Ceilândia, Agostinho Lima, em Sobradinho, e Frei Norberto, em
Paracatu);
Inserir a ABCD nas questões importantes relacionadas à realização e organização dos
campeonatos locais;
Inserir a imprensa esportiva nos projetos de captação de recursos e fomento para a
realização e promoção dos eventos esportivos promovidos pela Federação de Futebol
do DF;
Colaborar para evitar que pessoas estranhas ocupem espaços na área de imprensa
(tribuna e entorno do campo) dos estádios sem estarem devidamente credenciadas
pela ABCD;
Fornecer água para os profissionais de imprensa em serviço nas tribunas e no entorno
do campo durante o intervalo dos jogos;
Facilitar o acesso dos carros dos profissionais de imprensa em serviço, nos
estacionamentos, para que estes possam proteger seus equipamentos e ter melhores
facilidades de trabalho;
Viabilizar a instalação de internet banda larga em todas as cabines dos estádios onde
forem realizados jogos promovidos pela FFDF;
Apoiar o cumprimento integral do Protocolo de Imprensa da ABCD no sentido de
profissionalizar e organizar as coberturas dos jogos do Candangão;
Que os clubes e a FFDF contribuam com a ABCD no sentido de contratar apenas
profissionais credenciados e habilitados para o exercício legal da profissão, para
realizarem trabalhos relacionados às atividades de imprensa (fotografia, filmagens,
assessoria de imprensa etc);
Que a FFDF inclua no seu quadro móvel a figura do Supervisor de Imprensa, este
indicado pela ABCD, para atuar em parceria com a equipe de arbitragem na
organização e atendimento à imprensa nos estádios.

Brasília, 19 de novembro de 2018.

____________________________
Jânio Gomes – Presidente da ABCD
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REQUERIMENTO Nº 01/2018
PARA A TEMPORADA 2019, A ABCD APRESENTA E REQUER DOS CLUBES, DA FFDF E DAS
ADMINISTRAÇÕES DOS ESTÁDIOS RELACIONADOS ABAIXO AS SEGUINTES
PROVIDÊNCIAS:
ESTÁDIO ABADIÃO – CEILÂNDIA-DF
SITUAÇÃO - Estádio em boas condições, mas há número insuficiente de cabines para atender a
demanda das emissoras de rádio e tv em jogos de maior apelo.
REQUERIMENTO: construção de mais quatro cabines ou estrutura provisória com pontos extras
para mais quatro rádios. Cada ponto de transmissão deverá comportar no mínimo duas pessoas, além da
necessidade de ao menos duas tomadas com energia, mesa ou bancada de apoio para equipamentos, cadeiras e
ponto de internet.
Viabilizar e padronizar a entrada dos carros de imprensa credenciada no estacionamento atrás dos
vestiários. Há espaço suficiente naquele local para comportar ao menos 10 (dez) carros credenciados
pela ABCD. Reservar as cadeiras da tribuna para a imprensa escrita e repórteres cinematográficos.
__________________________________________________________________________________
ESTÁDIO AGOSTINHO LIMA – SOBRADINHO-DF
SITUAÇÃO - Estádios cuja situação é uma das mais críticas no tocante à demanda da imprensa.
Existem apenas quatro cabines em tamanho reduzido, duas delas sem bancada de apoio e sem
cadeiras. Na tribuna de imprensa não há espaço suficiente para comportar a imprensa escrita e os
cinegrafistas. Para piorar, foi fixada uma grade de proteção na frente das cabines que atrapalha de forma
significativa a visão dos profissionais de rádio e imagem.
REQUERIMENTO: viabilizar estrutura para mais quatro cabines com pontos extras para quatro rádios. Cada ponto
de transmissão deverá comportar no mínimo duas pessoas, além da necessidade de ao menos duas
tomadas com energia, mesa ou bancada de apoio para equipamentos, cadeiras e ponto de internet.
Retirar a grade que atrapalha a visão dos profissionais de imprensa que ficam na tribuna.
_________________________________________________________________________________
ESTÁDIO BEZERRÃO – GAMA-DF
SITUAÇÃO - Estádio em perfeitas condições no que se refere à demanda da imprensa.
REQUERIMENTO – Que seja reservado um portão exclusivo para entrada da imprensa. A ABCD
sugere que seja aquele portão que fica ao lado do que dá acesso aos dirigentes dos clubes e da arbitragem. Isto
facilitará o controle de acesso de pessoas que eventualmente queiram se passar por imprensa para
ter acesso livre. Viabilizar instalação de internet em todas as cabines de transmissão.
_________________________________________________________________________________
_
ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA – PLANO PILOTO-DF
SITUAÇÃO - Estádio em perfeitas condições no que se refere à demanda da imprensa.

REQUERIMENTO – Conferir e, se for o caso, disponibilizar ao menos duas cadeiras em cada ponto de
transmissão na tribuna de imprensa; limpar as bancadas nos dias de jogos; viabilizar instalação de
internet nos pontos de transmissão.
____________________________________________________________________________
ESTÁDIO DIOGÃO – FORMOSA-GO
SITUAÇÃO - Estádio em boas condições no que se refere à demanda da imprensa.
REQUERIMENTO – Disponibilidade de cadeiras em todas as cabines, além de mesas e cadeiras para
mais quatro emissoras na área externa das cabines (frente). Se possível, instalar internet em todas as
cabines e nos pontos extras de transmissão.
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ESTÁDIO SERRA DO LAGO – LUZIÂNIA-GO
SITUAÇÃO - Estádio em boas condições no que se refere à demanda da imprensa.

REQUERIMENTO – Viabilizar ao menos duas cadeiras para cada cabine de imprensa. Se possível,
instalar internet em todas as cabines de transmissão.

________________________________________________________________________________
ESTÁDIO FREI NORBERTO – PARACATU-MG
SITUAÇÃO - Estádio cuja estrutura de imprensa é a mais grave de todas. Existem apenas duas
cabines de transmissão que só atendem às duas emissoras de rádio da cidade. Não existe ponto de
transmissão para a imprensa visitante que vai ao local. O que existe é apenas um espaço, sem
nenhuma estrutura, sem ponto de energia e a visão fica extremamente prejudicada em função da
aglomeração de torcedores n local. Se possível, instalar internet em todas as cabines e pontos de
transmissão,
REQUERIMENTO INDISPENSÁVEL – Viabilizar o isolamento total da “tribuna” para que somente a imprensa
credenciada pela ABCD tenha acesso ao local; providenciar estrutura de mesas, cadeiras, tomadas com energia para
atender no mínimo quatro emissoras visitantes; tomar providência para que torcedores não atrapalhem a visão dos
jornalistas que estarão na tribuna.
IMPORTANTE - Visando cada vez mais melhorar a acessibilidade das nossas praças esportivas, solicitamos aos
senhores que tenham sensibilidade no que se refere aos profissionais portadores de deficiências físicas que
precisam se locomover até às áreas de imprensa.
OBS:
As providências mencionadas neste requerimento são imprescindíveis para que a imprensa esportiva
credenciada pela ABCD possa ter o mínimo de condições de fazer a cobertura do Candangão e das demais
competições (geridas pela FFDF) previstas para a próxima temporada, no âmbito do Distrito Federal e Entorno.
A ABCD, entidade que representa e congrega a Imprensa Esportiva do DF e Entorno há 43 anos, está
aberta ao bom diálogo com a Federação de Futebol do Distrito Federal, com os dirigentes de clubes e
representantes do Poder Público no sentido de continuar contribuindo com a evolução do futebol local.
Para que a cobertura da imprensa possa ser realizada com êxito, a ABCD apresenta esses importantes
apontamentos e espera que as respectivas providências sejam tomadas para que os veículos de comunicação e os
cronistas esportivos encontrem o mínimo de condições estruturais nas praças esportivas ao longo da próxima
temporada. Da nossa parte, estamos à disposição para contribuir da melhor forma possível.

Brasília, 19 de novembro de 2018.

_______________________________
JÂNIO GOMES
PRESIDENTE DA ABCD
GESTÃO 2018/2020
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