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DIRETRIZ TÉCNICA 

D/Téc – 03/16 

Data: 12/05/16 

 

1. Objeto 

 

Protocolo de Imprensa e Acesso ao Gramado dos Clubes da Série A e B/2016 

 

2. Razões 

 

Conforme previsto nos artigos 4º inciso III, 5º incisos III e VII, 6º incisos 

VII, VIII e XII e §2º, 7º incisos XIV, XV e XVI do RGC e artigo 22 e 20 dos 

RECs das Séries A e B/2016, respectivamente, e também exposto no 

Seminário de Operações das Séries A e B/2016, este realizado na CBF no dia 

11/05, através deste ofício e seus anexos, a CBF/DCO vem divulgar o 

material para aplicação das novas diretrizes para as Séries A e B do 

Campeonato Brasileiro. 

 

3. Definições 

 

Trata-se de normativo referente ao acesso ao gramado e posicionamento no 

entorno deste, tanto para a imprensa que cobrirá os eventos, como para o 

pessoal em serviço nas partidas.  

 

Em acordo com o RGC, também as questões de credenciamento da imprensa 

são coordenadas pela CBF/DCO. Tais diretrizes, em detalhes, encontram-se 

também em anexo a este ofício. 

 

Foram desenvolvidos mapas de cada estádio, indicando os locais de 

posicionamento da imprensa no momento de jogo. Anexo a este ofício estão 

os mapas a serem utilizados no Campeonato Brasileiro Série A e B/2016. 
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Repetindo o que fora aplicado no Campeonato Brasileiro Série A/2015, neste 

ano serão utilizados pórticos e totens para as bolas, a serem utilizados 

conforme orientações em anexo. 

 

Haverá um pórtico por estádio e dois estandartes para bandeiras dos clubes, 

localizados atrás dos atletas na execução do Hino Nacional. O totem será 

utilizado em todas as partidas da competição. 

 

Foi produzida uma música tema para o Campeonato Brasileiro da Série A, 

anexa a este documento, que deverá ser executada durante o acesso das 

equipes ao campo de jogo (protocolo de entrada). 

 

Para esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos que ainda possam 

existir, favor fazer contato com: 

 

Ronilson Carvalho (ronilson.carvalho@cbf.com.br) – 21-3572-1934 

Rodrigo Lu (rodrigo.lu@cbf.com.br) – 21-3572-1932 

Gustavo Pessôa (gustavo.pessoa@cbf.com.br) – 21-3572-7188 

 

Para esclarecimento de dúvidas acerca do credenciamento para as partidas, 

favor fazer contato com: 

 

José Telles (credenciamentoseriea@cbf.com.br) – 48 -9982-2636 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Manoel Flores 

Diretor de Competições 

 

 

* AL / BA / CE / GO / MA / MG / MT / PA / PE / PR / RJ / RS / SC / SP 
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