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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABCD 
 
 
Às 09h40 do dia 09 de novembro de 2019, iniciou-se a reunião de diretoria da 
Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos. Saudando a todos, o 
presidente Jânio Gomes agradeceu a presença e iniciou a eleição para 
presidente da assembleia, sendo escolhido o associado José Rodrigues da Silva 
por unanimidade. Agradecendo a escolha, José abriu os trabalhos e devolveu a 
palavra ao presidente da ABCD para iniciar os trabalhos. Foram discutidos os 
itens a seguir. 
 

1. Credenciamento da ABCD em 2020: o credenciamento iniciar-se-á em 11 
de novembro de 2019. A credencial de 2019 terá validade até o dia 31 de 
janeiro de 2020. A partir de 01 de fevereiro, será adotada oficialmente a 
credencial 2020. Após explanação da presidência da ABCD e dos demais 
diretores, foram definidos por votação os valores das anuidades. 
 

a. Categoria Efetivo: 
i. Até 31.01.2020 – R$ 200,00 
ii. A partir de 01.02.2020 – R$ 250,00 

b. Categoria Estagiário: 
i. Até 31.01.2020 – R$ 70,00 
ii. A partir de 01.02.2020 – R$ 100,00 

c. Categoria Sócio-Empresa: 
i. Até 31.01.2020 – R$ 250,00 
ii. A partir de 01.02.2020 – R$ 300,00 

d. Categoria Clubes: 
i. Até 31.01.2020 – R$ 100,00 
ii. A partir de 01.02.2020 – R$ 200,00 

 
Em relação à categoria Estagiário, em votação aprovada pela maioria, 
foram aprovadas as seguintes definições: 
a. O associado nesta categoria terá a credencial válida por 06 (seis) 

meses, podendo ser renovada automaticamente, mediante a 
apresentação obrigatória da declaração de escolaridade, confirmando 
vínculo válido com uma instituição de ensino superior. 

b. Cada veículo de comunicação poderá ter até 05 (cinco) associados 
nesta categoria. 

c. Caso haja substituição de credencial, o valor da anuidade não será 
ressarcido pela associação. 

Em relação à categoria Efetivo, em votação unânime, foram aprovadas as 
seguintes definições: 
a. Os diretores da Associação que estiverem ausentes em mais de 50% 

das reuniões de diretoria em 2019 deverão pagar a anuidade de 2020 
conforme definição acima. 
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b. Os diretores da Associação que estiverem presentes em mais de 50% 
das reuniões de diretoria em 2019 estão isentos da anuidade de 2020. 

2. Confraternização da ABCD 2019: Acontecerá no dia 07 de dezembro de 
2019, a partir das 17h, em local a ser definido. 

a. Cada associado poderá levar 01 (um) convidado gratuitamente. 
b. A partir do segundo convidado, será cobrada uma taxa a ser 

definida. 
c. Caso o convidado, independente de gratuidade ou não, seja 

confirmado pelo associado no formulário a ser disponibilizado no 
site da ABCD e não compareça ao evento, será cobrado ao 
associado a mesma taxa do valor do segundo convidado. 

d. O evento consistirá em uma partida de futebol entre os cronistas e, 
posteriormente, um churrasco festivo. 

3. Conselho Arbitral 2020: A ABCD fará um documento direcionado aos 
clubes, à secretaria de Esporte e Lazer, e à FFDF solicitando melhorias 
para a imprensa nos estádios que receberão as partidas do Candangão 
2020. 

4. Proposta Comercial: A ABCD, através da diretoria de comunicação, 
iniciará contatos com empresas para viabilizar acesso à internet cabeada 
para a imprensa esportiva em quatro estádios: Mané Garrincha, Bezerrão, 
Abadião e Serejão, visando facilitar o trabalho dos cronistas em coberturas 
dos campeonatos. 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente da ABCD devolveu a 
palavra ao presidente da reunião, que agradeceu a presença de todos e encerrou 
os trabalhos às 11h30. 
Eu, Rener Silva Lopes, secretário da ABCD, firmo o presente, que vai assinado 
para fins de registro. 
 
Brasília, 09 de novembro de 2019. 
 
 
 
_________________________ 
JÂNIO GOMES DOS SANTOS – Presidente da ABCD 
 
 
 
_________________________ 
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA – Presidente da Reunião 
 
 
_________________________ 
RENER SILVA LOPES – Secretário da ABCD 
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