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INTRODUÇÃO 

 

O Ministério do Esporte é responsável pela política nacional de desenvolvimento da 

prática dos esportes, bem como do intercâmbio com organismos públicos e privados, 

nacionais, internacionais e estrangeiros, voltados à promoção do esporte; além do 

planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos 

esportes e às ações de democratização da prática esportiva e da inclusão social por meio do 

esporte, dentre outras. 

O ME criou a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem no final de 2011. A 

ABCD, como é conhecida, é um órgão do Ministério do Esporte e foi criada por meio do 

Decreto nº 8.829, de 3 de agosto de 2016, que tem por atribuições estabelecer a política 

nacional de prevenção e de combate à dopagem e coordenar nacionalmente o controle 

antidopagem no esporte, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional do 

Esporte. 

Esse órgão é específico e singular dentro da estrutura organizacional do Ministério do 

Esporte, com status de National Anti-Doping Organizations (NADO), isto é, Organização 

Nacional Antidopagem. 

Tem como princípios os seguintes pilares: ética no esporte, informação, ações em 

favor da antidopagem, educação, prevenção, valor do bom exemplo, espírito esportivo, 

conquista, inteligência e saúde. 

O esporte envolve, hoje, relações interdisciplinares complexas e as formas de 

aumentar drasticamente o desempenho têm chamado a atenção de diversas áreas. As 

competições esportivas deveriam ser pautadas pela igualdade de oportunidades, onde vence o 

melhor. Ao contrário que, as competições entre atletas de alto-rendimento são pautadas pelo 

resultado, pela busca da vitória a qualquer custo, reforçando o uso de recursos que viabilizem 

a obtenção da vitória. Dessa forma, atletas utilizam a melhora do desempenho como uma 

justificativa para o uso da dopagem. 

Nesse contexto, os programas de informação e educação são estabelecidos pelo o 

Código Mundial Antidopagem como uma das principais vertentes do Programa Mundial 

Antidopagem. 

A ABCD fornece conhecimento sobre esse assunto, de tão eminente importância, 

através de palestras, seminários, material de acesso público, encontros com profissionais da 

área de Educação Física e publicidade nas mídias sociais.  Com esse entendimento foi então 

criada a campanha #JOGOLIMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1. AMPLIANDO E DIVULGANDO A CAMPANHA #JOGOLIMPO - 2017 

 

A campanha #JOGOLIMPO é uma iniciativa do Ministério do Esporte, via Autoridade 

Brasileira de Controle de Dopagem, com intermédio do Departamento de Informação e 

Educação, destinada a democratizar o acesso à informação sobre antidopagem e seus 

malefícios, promovendo, assim, a igualdade de condições durante a competição de todos os 

atletas, a melhoria de qualidade de vida e a prevenção de problemas de saúde ocasionados por 

substâncias e métodos proibidos.  

A ABCD estabelece projetos específicos para cada faixa etária dentro da campanha 

#JOGOLIMPO visando adequar aos estágios de desenvolvimento dos jovens atletas. Pois, 

conforme Art. 18.2 do Código 

Os programas educacionais e informativos sobre antidopagem não devem se limitar 

a atletas de nível nacional ou atletas de nível internacional, mas devem incluir todas 

as pessoas, inclusive os jovens que participam no esporte sob autoridade de qualquer 

Signatário, governo ou outras organizações esportivas que acatam o Código. Estes 

programas deverão incluir também o pessoal de apoio do atleta. (Código Mundial 

Antidopagem, 2015)1 

Cabendo ressaltar que estes princípios são compatíveis com a Convenção da UNESCO 

sobre educação e treinamento. 

Partindo do princípio que a informação deve ser ampla e acreditando que o 

conhecimento ajuda na prevenção lançamos mão da campanha publicitária #JOGOLIMPO, 

que na sua primeira etapa, tem a participação de campeões olímpicos como José Roberto 

Guimarães (Técnico de Vôlei - Tricampeão Olímpico), Daniel Dias (maior nadador 

Paralímpico da história), Rafaela Silva (Campeã Olímpica de Judô) e Gabriel Medina 

(Campeão Mundial de Surfe) com vídeos onde eles descrevem um pouco da sua história 

enfatizando que não é necessário se dopar, sendo possível se chegar ao mais alto pódio com 

um trabalho sério e ético.  

Há também apoio de federações, confederações, comitês olímpicos, paralímpicos e de 

clubes por meio de acordos e/ou parcerias fundamentados dentro dos padrões da WADA. A 

ABCD, via Departamento de Informação e Educação, ministra palestras em todo o território 

nacional, além de atuar com a equipe técnica nos jogos escolares estaduais, jogos da 

juventude e jogos paralímpicos almejando uma ampla divulgação e consolidando a 

consciência antidopagem. 

Ademais, almeja-se um cenário onde todos os atletas poderão competir em um 

ambiente livre de dopagem, limpo, sem mácula e justo. Um #JOGOLIMPO! Pois, dopagem é 

fraude, corrupção e covardia. É uma ameaça ao esporte e por isso deve ser combatida. Toda 

competição só faz sentido se disputada com justiça e ética entre os participantes. Com esse 

entendimento, por meio da campanha #JOGOLIMPO, a Autoridade Brasileira de Controle de 

Dopagem (ABCD) busca organizar ações educativas com vistas a ampliar o acesso à 

informação intencionando a conscientização da não utilização de substâncias e métodos 

proibidos conforme lista divulgada anualmente pela WADA. 

Abaixo estão alguns exemplos dos banners usados na campanha: 

                                                 
1 Disponível em: 

http://abcd.gov.br/arquivos/CodigoMundialAntidopagem/Cdigo_Mundial_Antidopagem_2015_Portugus_-

_WEB.pdf. Acesso em dezembro de 2017. 

http://abcd.gov.br/arquivos/CodigoMundialAntidopagem/Cdigo_Mundial_Antidopagem_2015_Portugus_-_WEB.pdf
http://abcd.gov.br/arquivos/CodigoMundialAntidopagem/Cdigo_Mundial_Antidopagem_2015_Portugus_-_WEB.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
Daniel Dias – Maior nadador paralímpico da história 

 

 
José Roberto Guimarães – Técnico de Voleibol 

 

 
Rafaela Silva – Campeã Olímpica de Judô 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Gabriel Medina – Campeão Mundial de Surfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA ABCD EM EVENTOS 

ESPORTIVOS 

 

De acordo com o Código Mundial Antidopagem, a Autoridade Brasileira de Controle 

de Dopagem “deve planejar, desenvolver, implantar, avaliar e supervisionar Programas de 

Informação, Educação e Prevenção Antidopagem, com o objetivo de prevenção do uso 

intencional e não intencional por Atletas de Substâncias e Métodos Proibidos” (Seção XXI, 

Art. 175). A campanha #JOGOLIMPO é um destes programas e é divulgada nas ações que a 

ABCD promove em eventos esportivos em todo o território nacional. O principal objetivo 

dessas ações é evitar a dopagem por meio da conscientização do público quanto aos valores 

do esporte honesto, buscando exercer uma influência positiva e de longo prazo sobre as 

escolhas feitas pelos atletas e por outras pessoas envolvidas no ambiente esportivo. 

É por este motivo que os programas não se restringem a atletas de alto rendimento ou 

a atletas de categoria internacional, buscando, na prática, atingir todas as pessoas que 

participam no esporte, inclusive pais e toda a equipe de apoio dos atletas, para que sejam bem 

informados sobre assuntos como: substâncias e métodos proibidos, atos que violam a Regra 

Antidopagem, consequências da dopagem, procedimentos de controle de dopagem, direitos e 

responsabilidades do Atleta e de sua equipe de apoio, Autorização de Uso Terapêutico 

(AUTs) etc. 

Nesse contexto, a ABCD reafirma que a integração entre as autoridades públicas, 

entidades civis e demais organismos públicos ou privados é de fundamental importância para 

a erradicação da dopagem no esporte brasileiro. No ano de 2017, a ABCD teve participação 

ativa em diversos eventos esportivos, de pequeno, médio e grande porte, espalhados por todo 

o país, como veremos a seguir. 

 

2.1 AÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA ÉTICA E VALORES DO JOGO LIMPO 

 

A ABCD teve a oportunidade de disseminar informações sobre o processo de controle 

de dopagem e sobre a ética e os valores do jogo limpo no evento realizado pela CUFA - 

Central Única das Favelas. O 3º Festival da Juventude aconteceu na cidade de Frederico 

Westphalen/RS com o objetivo de ofertar políticas públicas aos atletas, através de oficinas, 

serviços e palestras. Nossa contribuição se deu por meio das atividades ligada à informação e 

educação dos valores da Campanha #JOGOLIMPO, contando com a adesão dos participantes 

de forma direta e indireta. 

 

Período: 20 e 21 de março de 2017 

 

Público-alvo: O evento reuniu 1240 crianças e adolescentes da região do Médio Alto 

Uruguai em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.1.1 Atividades realizadas 

 

 Atendimento em versão informativa com jovens atletas, professores, pais e dirigentes 

das delegações abordando aspectos da cultura antidopagem, do controle de dopagem e 

da disseminação da cultura do JOGO LIMPO; 

 Divulgação da Campanha #JOGOLIMPO e Diga Sim ao Jogo Limpo, com ênfase na 

importância do esporte sadio; 

 Exposição dos kits de coleta de urina e de sangue, do formulário de Controle de 

Dopagem, folhetos explicativos da campanha #JOGOLIMPO, Cartões de orientação e 

de AUT (Autorização de Uso Terapêutico); 

 Distribuição de camisetas #JOGOLIMPO mediante ação nas redes sociais, isto é, 

publicação de foto aderindo à Campanha pelo o atleta em seu perfil social (Facebook, 

Instagram e Snapchat);  

 Exibição de vídeos com frases informativas sobre antidopagem, da campanha 

#JOGOLIMPO e das Paraolimpíadas Escolares 2015. 

 

2.1.2 Metodologia de ações 

 

Atletas que visitaram o Espaço ABCD participaram da Campanha #JOGOLIMPO e 

Diga Sim ao Jogo Limpo como entretenimento e postaram em suas redes sociais fotos 

segurando placas e molduras com mensagens antidopagem, reafirmando seu compromisso 

com a ética esportiva. Essa ação permitiu a fixação de conceitos antidopagem de maneira 

lúdica e a disseminação por meio das “curtidas”, atingindo a cifra aproximada de 250.000 

(duzentos e cinquenta mil) visualizações. Os participantes foram recompensados pelo 

envolvimento nas atividades da Campanha com camisetas com a hashtag #JOGOLIMPO e 

outros brindes assim que apresentavam as publicações que atingiram um mínimo de 100 

(cem) “curtidas”. A adesão dos jovens atletas, professores, dirigentes, árbitros e público em 

geral foi entusiasmante e gerou manifestações importantes para o contexto da campanha. 

 

2.1.3 Relatório fotográfico da ação 

 

   
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Secretário da ABCD Luiz Celso Giacomini (na época, Diretor do Departamento de 

Informação e Educação) palestrando no 3º Festival da Juventude no dia 21/03/2017 com o 

Tema “Diga não à Dopagem”. 

 

   
 

À esquerda, participantes do evento respondendo um exercício educativo e 

preenchendo palavras cruzadas sobre o assunto antidopagem. À direita, atletas posando para 

foto de divulgação da campanha #JOGOLIMPO. 

 

 

2.2 AÇÃO DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O CBC 

(COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES) 

 

No dia 23 de março de 2017, participamos das Oficinas dos Clubes Sociais com a 

palestra “Promoção do Jogo Limpo”, realizada em Brasília. Tal parceria entre a ABCD e CBC 

foi firmada em 2016, durante o II Seminário Nacional de Formação Esportiva. A Campanha 

de promoção do Jogo Limpo é uma iniciativa do Ministério do Esporte, via Autoridade 

Brasileira de Controle de Dopagem e intermédio do Departamento de Informação e Educação, 

destinada a democratizar o acesso à informação sobre antidopagem e seus malefícios. 

Na ocasião, o Professor Luiz Celso Giacomini, atual Secretário Nacional da ABCD, 

explicou em detalhes aos 110 ouvintes o que é a dopagem, quais seus malefícios e como a 

combatemos por meio de campanhas educativas e controles de dopagem dentro e fora de 

competição. Os participantes puderam conhecer um pouco mais sobre os procedimentos de 

coleta e testagem das amostras, bem como gestão de resultados analíticos adversos.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  
Palestra do Diretor Luiz Celso e entrega do kit “#JOGOLIMPO”. 

 

2.3 1º ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O Primeiro Encontro das Faculdades de Educação Física aconteceu de forma pioneira 

no Brasil, com o objetivo de engajar os melhores profissionais da área de Educação Física e 

do Esporte brasileiro na Luta Contra a Dopagem, visando a parceria com as universidades 

para que o tema passe a fazer parte do currículo desta importante profissão. O evento, 

realizado no dia 28 de junho de 2017, no Auditório do Ministério do Esporte, em Brasília, 

teve como objetivo estabelecer a política nacional de informação, educação e prevenção à 

dopagem no esporte brasileiro, além de incentivar e promover o contínuo desenvolvimento de 

futuros profissionais de Educação Física. A programação incluiu debates sobre proposta de 

inclusão do tema antidopagem na grade curricular dos cursos de Educação Física; 

apresentação da campanha Promoção do Jogo Limpo; além da posse dos membros do Comitê 

Científico e do Comitê de Extensão. 

 

Período: 28 de junho de 2017 

 

Público-alvo: Participação de cerca de 200 pessoas, entre atletas, representantes de 

Faculdades de Educação Física, Confederações, Conselhos Regionais de Educação Física 

(CREF) e representantes dos Comitês Olímpicos e de Clubes. 

 

2.3.1 Atividades realizadas no dia do encontro 

 

 Apresentação da campanha #JOGOLIMPO; 

 Palestras educativas; 

 Proposta de inclusão do tema antidopagem na grade curricular dos cursos de 

Educação Física; 

 Nomeação da Comissão de Avaliação Projetos de Pesquisa e da Comissão de 

Avaliação de Projetos de Extensão. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.3.2 Lançamento do mascote da ABCD, o ABCDog 

 

Visando conscientizar e estimular o espírito esportivo, além de disseminar a cultura da 

antidopagem, de forma saudável e divertida nos jovens atletas na faixa de 12 a 17 anos de 

idade, a ABCD criou um mascote com a missão de ampliar a campanha de forma lúdica. Esse 

mascote será muito utilizado em palestras, stands, eventos em escolas, e todas as ações da 

ABCD que envolvam promoção, prevenção e educação do “não ao uso de substâncias 

proibidas” na vida dos atletas profissionais, ocasionais, crianças e jovens que estão iniciando 

no esporte. 

O ABCDog, o melhor amigo do atleta, é um cachorro que traz consigo os valores de 

proteção e lealdade, levando o lema “protege você, protege o esporte”. O mascote traz, ainda, 

a referência ao fato de o cachorro ser um animal utilizado para farejar drogas, ou seja, a 

substância proibida não passa por ele. Desde o seu lançamento no 1º Encontro das faculdades 

e Educação Física, sua presença em variados eventos esportivos têm gerado respostas muito 

positivas por parte de pessoas de todas as idades. 

 

2.3.3 Relatório fotográfico 

 

 
Espaço demonstrativo da ABCD, com exposição dos materiais utilizados nos controles 

de dopagem e banner explicativo com o passo-a-passo do processo de coleta. 

 

 
O Ministro Leonardo Picciani também esteve presente congratulando a ABCD pelo 

excelente trabalho. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
Palestra da representante da WADA na América Latina, Maria José Cutri. 

 

 
Lançamento do mascote da ABCD, o ABCDog. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Personalidades de destaque em conversa sobre antidopagem. Da esquerda para a 

direita: Daniel Dias (Natação paralímpica), Luíza Parente (ex-atleta de ginástica artística), 

Sandro (servidor do ABCD), Lucila (ex-atleta de handebol) e Luciano Corrêa (Judoca). 

 

2.3.4 Avaliação quantitativa do evento 

 

AVALIAÇÃO GERAL  

Excelente 49 

Muito Bom  30 

Bom 6 

Regular 3 

Não Respondeu  3 

ORGANIZAÇÃO - MATERIAIS FORNECIDOS  

Excelente 60 

Muito Bom  26 

Bom 2 

Regular 3 

Desfavorável 0 

ORGANIZAÇÃO - ESTRUTURA, ATENDIMENTO   

Excelente 59 

Muito Bom  5 

Bom 22 

Regular 3 

Desfavorável 1 

Não Respondeu  1 

PALESTRANTES - QUALIDADE 

Excelente 43 

Muito Bom  34 

Bom 9 

Regular 4 

Desfavorável 1 

QUALIDADE DOS DEBATES 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Excelente 27 

Muito Bom  31 

Bom 19 

Regular 3 

Desfavorável 1 

Não Respondeu  10 

ESTRUTURA E FORMATO DA PALESTRA 

Excelente 40 

Muito Bom  28 

Bom 16 

Regular 6 

Desfavorável 1 

CONTEÚDO - APRESENTAÇÕES COMO UM TODO 

Excelente 35 

Muito Bom  38 

Bom 3 

Regular 4 

Desfavorável 9 

Não Respondeu  2 

GRAU DE MUDANÇA DE PERSPECTIVA SOBRE DOPAGEM 

Expressívo 34 

Considerável 34 

Moderado 19 

Sem Importância 2 

Não Respondeu 2 

GRAU DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS  

NO TRABALHO E VIDA PESSOAL 

Expressívo 50 

Considerável 27 

Moderado 10 

Sem Importância 1 

Não Respondeu 3 

GRAU DE INTERESSE DA SUA INSTITUIÇÃO - 

DOPAGEM ENTRE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO  

Muito Alto  44 

Alto 25 

Médio 16 

Baixo 2 

Muito Baixo 0 

Não Respondeu 4 

GRAU DE INTERESSE DA SUA INSTITUIÇÃO - 

DOPAGEM E ANTIDOPAGEM ENTRE JOVENS E CRIANÇAS  

Muito Alto  58 

Alto 21 

Médio 7 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Baixo 1 

Muito Baixo 1 

Não Respondeu 3 

GRAU DE INTERESSE DA SUA INSTITUIÇÃO - 

INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE DOPAGEM E SUA 

PROMOÇÃO  

Muito Alto  65 

Alto 17 

Médio 3 

Baixo 2 

Muito Baixo 1 

Não Respondeu 4 

GRAU DE INTERESSE DA SUA INSTITUIÇÃO - 

OPERAÇÃO DE CONTROLE DE DOPAGEM 

Muito Alto  48 

Alto 16 

Médio 14 

Baixo 2 

Muito Baixo 0 

Não Respondeu 9 

GRAU DE INTERESSE DA SUA INSTITUIÇÃO - 

CAMPANHA #JOGOLIMPO 

Muito Alto  65 

Alto 18 

Médio 4 

Baixo 2 

Muito Baixo 0 

Não Respondeu 2 

GRAU DE INTERESSE DA SUA INSTITUIÇÃO - 

FUTUROS EVENTOS 

Muito Alto  66 

Alto 17 

Médio 3 

Baixo 2 

Muito Baixo 0 

Não Respondeu 3 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
2.3.5 Resultado do lançamento dos Projetos de Pesquisa e Extensão da ABCD 

 

No dia 28 de junho de 2017, durante o 1º Encontro das Faculdades de Educação Física 

do Brasil, foram lançados os Editais nº 01 e 02, abrindo a chamada para a submissão de 

Projetos de Pesquisa e de Projetos de Extensão da ABCD, respectivamente.   



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Os Projetos de Pesquisa em ações educativas sobre o uso de substâncias e/ou métodos 

proibidos nos esportes deviam abordar a prevenção e conscientização acerca dos riscos da 

aderência a esta prática no ambiente esportivo. Os projetos escolhidos com base no Edital 

serão encaminhados para representar a ABCD junto ao edital da UNESCO no ano de 2018, 

que seleciona periodicamente projetos para serem financiados pelo Fundo para a Eliminação 

da Dopagem no Esporte.  

As áreas prioritárias para a atribuição do Fundo da UNESCO são: projetos 

educacionais voltados para organizações juvenis e esportiva; assistência com a política do 

Conselho (o desenvolvimento de legislação, regulamentação, políticas e práticas 

administrativas para o cumprimento da convenção) e para programas de mentoria e 

desenvolvimento de capacidade. As propostas de caráter educativo devem seguir o tema 

principal, “Metodologias inovadoras: informação, educação e prevenção. ” 

O Cronograma: 

 

Lançamento do Edital  10/07/2017 

Prazo para impugnação do Edital  17/07/2017 

Data limite para submissão dos projetos de pesquisa  23/10/2017 

Divulgação do resultado  10/12/2017 

Prazo para recursos  18/12/2017 

Divulgação das propostas aprovadas 28/12/2017 

 

Os coordenadores dos projetos selecionados preencheram formulários que serão 

disponibilizados pela ABCD após a divulgação do resultado final, para envio dos projetos à 

UNESCO.  

As 02 (duas) propostas aprovadas serão encaminhadas para a UNESCO pela ABCD, 

onde serão submetidas a um processo de seleção para concorrerem ao financiamento da 

execução do projeto, no valor de U$ 20.000,00 (vinte mil dólares). 

As informações geradas com a implementação das propostas selecionadas e 

disponibilizadas na base de dados da ABCD serão consideradas de acesso público. 

As comissões se reuniram nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, em Belo Horizonte, 

com a presença da maior parte dos membros dos Comitês de Pesquisa e Extensão e do 

Secretário Nacional da ABCD, Luiz Celso Giacomini. Nesse encontro, os consultores 

pertencentes à Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão pela ABCD realizaram uma 

análise aprofundada quanto ao mérito e a relevância dos projetos. À data, foi elaborada 

também uma pontuação final de cada projeto baseada na planilha do julgamento dos membros 

da comissão, seguindo rigorosamente os Editais nº 01/2017 e nº 02/2017. 

Os resultados da seleção, portanto, são como segue: 

1) Projetos de Extensão 

 

1 Universidade de Caxias do Sul Aprovado e recomendado 

2 Universidade de Rio Verde – UNIRV Aprovado e recomendado 

3 Faculdade Estácio de sá – FESGO Aprovado 

4 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM Aprovado 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Aprovado 

 

2) Projetos de Pesquisa 

 

1 Universidade Estadual de Maringá – UEM-PR Aprovado e recomendado 

2 Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA  Aprovado e recomendado 

3 Universidade do Estado do Mato Grosso – 

UNNEMAT  

Aprovado 

4 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM Aprovado 

5 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG  Aprovado 

6 Universidade do Contestado – UnC Aprovado 

7 Centro Universitário FADERGS Aprovado 

 

 

2.4 XI JOGOS DA AMIZADE 

 

Período: De 02 a 07 de julho de 2017 

 

Público-alvo: 1.500 jovens de 12 a 17 anos 

 

2.4.1 Atividades Realizadas 

 

 Atendimento em versão informativa com jovens atletas, professores, pais e dirigentes 

das delegações abordando aspectos da cultura antidopagem, do controle de dopagem, e 

da disseminação da cultura do JOGO LIMPO; 

 Divulgação da Campanha #JOGOLIMPO com ênfase na difusão da importância do 

esporte sadio; 

 Exposição dos kits de coleta de urina e de sangue, do formulário de Controle de 

Dopagem, folhetos explicativos da campanha #JOGOLIMPO, Cartões de orientação e 

a AUT (Autorização de Uso Terapêutico); 

 Distribuição de brindes promocionais da Campanha #JOGOLIMPO (camisetas, 

squeeze, copos, canetas, blocos e toalhas) mediante ação nas redes sociais, isto é, 

publicação da adesão a Campanha pelo o atleta no seu perfil social (Facebook, 

Instagram e Snapchat);  

 Exibição de vídeos com frases informativas sobre antidopagem, da campanha 

#JOGOLIMPO. 

 

2.4.2 Metodologia de ações 

 

Atletas que visitaram o Espaço ABCD participaram da Campanha #JOGOLIMPO 

como entretenimento, postando nas redes sociais suas fotos com placas e molduras com 

mensagens antidopagem, reafirmando seu compromisso com o JOGO LIMPO. Essa ação 

permitiu a fixação de conceitos antidopagem de maneira lúdica e a disseminação por meio de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

“curtidas”. Os participantes foram recompensados pela participação e disseminação da 

Campanha por meio de brindes com camisetas, squeeze, copos, canetas e blocos com a hastag 

#JOGOLIMPO assim que apresentavam a publicação. 

 

2.4.3 Depoimentos de destaque 

 

Valendo citar algumas manifestações importantes para o registro da campanha como: 

 

“A união entre todos os colégios, a camaradagem, apoio e honestidade de esta no 

jogo e no final todos se abraçam e veem o quanto foi válido estar aqui”. 

Aluna Isadora Veloso, do Colégio Militar de Belo Horizonte. 

 

“A equipe do Colégio Militar de Curitiba defende o jogo limpo”. 

Equipe de Voleibol do Colégio Militar de Curitiba. 

 

“Eu apoio a Campanha Jogo Limpo”. 

Gabriela Chibana, Judoca. 

 

“Eu, como atleta olímpico do Judô, também apoio a Campanha Jogo limpo”. 

Rafael Silva, Campeão Olímpico de Judô. 

 

2.4.4 Relatório fotográfico da ação 

 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  

 
 

2.4.4.1 Abertura dos Jogos da Amizade 

 

   
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

\ 

 

2.4.4.2 Personalidades de destaque no meio esportivo no Brasil visitaram o Espaço 

ABCD e aderiram à Campanha. 

 

 
 

Gabriela Chibana (campeã do Gran Prix) e Rafael Silva (medalhistas nos Jogos 

Olímpcios de 2012 e 2016) do Judô também adeririam a Campanha #JOGOLIMPO. 

 

2.4.5 Avaliação quantitativa do evento 

 

MODALIDADE 

Vôlei 74 

Handebol 71 

Basquete 71 

Judô 59 

Atletismo 41 

Zumzaravoice 34 

Orientação 20 

Natação 17 

Pentatlo 15 

Xadrez 13 

Salto c/ vara 1 

Futebol 47 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

EQUIPE DE APOIO 

Militares 26 

Equipe escolar 22 

Visitantes 22 

Equipe ZumCMTV 16 

Jornalista 1 

Pais 8 

Área da saúde 4 

Comissão técnica 9 

GÊNERO 

Masculino 314 

Feminino 257 

FAIXA ETÁRIA 

11 á 19 anos 422 

20 + 149 
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2.5 AÇÃO EDUCATIVA NO COLÉGIO SABER, BRASÍLIA-DF 

 

Na sexta-feira de 11 de agosto, a ABCD realizou uma ação educativa com os alunos 

do com os alunos do Colégio Saber. Localizado em Taguatinga, cidade distante cerca de 25 

quilômetros de Brasília, a escola de ensino fundamental abriu suas Olimpíadas internas 

ampliando as atividades para além das fronteiras esportivas. Vários profissionais do 

Departamento de Informação e Educação montaram um stand no local, onde crianças de 11 a 

15 anos tiveram a chance de aprender mais sobre os malefícios da dopagem e os valores de 

zelar pelo jogo limpo no esporte. 

A atividade foi o piloto de um projeto que a ABCD pretende implantar em escolas de 

todo o Brasil no ano de 2018, que consiste em inserir no currículo dos alunos dessa faixa 

etária a Antidopagem como matéria transversal, para que o tema seja abordado em diversas 

disciplinas, desde História a Educação Física. Os resultados da ação-teste foram muito 

positivos e deixaram todos os envolvidos muito otimistas com a possibilidade de efetivação 

dos planos. 

 

2.5.1 Atividades realizadas 

 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Atividades educativas com os alunos; 

 Interação com o mascote ABCDog; 

 Fotos para a campanha #JOGOLIMPO. 

 

2.5.2 Metodologia das ações 

 

A abertura das Olimpíadas internas foi marcada pela visita do simpático mascote da 

ABCD, o ABCDog, que posou para fotos com a crianças e as instigou a conhecer mais todo o 

trabalho desenvolvido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. 

Muito interessados no tema, os estudantes ouviram a explicação da equipe da ABCD 

sobre como se dá o processo de controle de dopagem e puderam ver de perto todos os 

materiais utilizados nos controles de dopagem no Brasil, inclusive os kits de coleta de sangue 

e urina, os formulários e o refratômetro digital. Em seguida, foram convidados a participar de 

jogos interativos, como UNO com cartas adaptadas aos valores da campanha #JOGOLIMPO 

e palavras-cruzadas com temática antidopagem. Para todas as atividades que participavam, os 

alunos receberam brindes, e também tiraram fotos para a campanha #JOGOLIMPO da 

ABCD. 

 

2.5.3 Depoimentos de destaque 

 

Alguns atletas do Colégio Saber disputam competições nacionais e internacionais e 

entre eles está Katherine Schilder, 13 anos, atleta de jiu jistu, que ficou muito animada com 

tudo o que aprendeu com a turma da ABCD: “Eu pratico jiu jitsu há dois anos e no ano 

passado em disputei o Campeonato Mundial, em Salvador, e fui campeã juvenil e de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

submission”, contou Katherine. “Ano que vem, eu quero competir na Argentina e, em 2019, 

espero disputar um torneio na África do Sul. Achei muito importante essa visita da ABCD 

para expandir a ideia de não ao doping. As pessoas precisam ter a consciência de que o 

doping e o uso de drogas ilegais fazem muito mal ao esporte”, alertou. 

Quem também curtiu tudo o que aprendeu sobre a luta contra a dopagem foi Jônatas 

Rafael, 12 anos: “Essas demonstração dos objetos usados nos exames foi muito legal. Acho 

que tudo isso ajuda a preservar a saúde dos atletas e a mostrar que o jogo limpo tem que ser 

praticado no Brasil. Eu nunca tinha visto esses materiais e gostei muito”. 

Professor de educação física, Deyvid Lourenço também pôde, pela primeira vez, 

aprofundar seus conhecimentos sobre como são realizados os controles antidopagem: 

“Acredito que essa iniciativa é de suma importância, tanto em nível educacional de nossos 

alunos quanto na questão da saúde mesmo. Eles ganharam uma conscientização maior sobre 

os malefícios do uso do doping para a saúde e para os valores do esporte. Acho que eles vão 

crescer com mais consciência sobre a importância do jogo limpo”, ressaltou. “Eu mesmo, que 

sou atleta de vôlei amador e que acompanho várias modalidades, nunca tinha visto de perto 

um kit antidopagem. Achei muito interessante”, continuou. 

O diretor do Colégio Saber, Wellington Moisés de Oliveira, comemorou a parceria 

com a ABCD e, principalmente, a receptividade dos alunos ao tema. “O doping envolve três 

áreas importantes da vida de um indivíduo: a saúde, a honestidade e a ética”, lembrou. “E são 

três fatores que espera-se que o atleta dê exemplo. Achei a receptividade de nossos alunos 

fantástica. Nós já tínhamos feito um trabalho sobre antidoping no primeiro semestre e essa 

parceria com a ABCD e com o Ministério do Esporte ajudou muito a eles assimilarem ainda 

mais a importância do jogo limpo e dos perigos do doping”. 

Wellington destacou ainda que, para 2018, o Colégio Saber pretende implantar o tema 

antidoping como uma matéria transversal na grade dos alunos do ensino fundamental, ou seja, 

fazer com que o assunto possa ser estudado em disciplinas como biologia, química e história, 

além, é claro, de ser abordado nas aulas de educação física. 

Diretor do Departamento de Informação e Educação da ABCD, o professor Luiz Celso 

Giacomini avaliou os resultados da experiência com os alunos do Colégio Saber como muito 

animadores em relação aos planos que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem tem 

para o ano que vem: “A receptividade dos alunos foi muito grande e isso nos anima bastante. 

A ação com o Colégio Saber foi o piloto para um projeto que nós temos na ABCD que é fazer 

com que tenhamos, em 2018, pelo menos uma escola em cada estado do país engajada nas 

discussões sobre as ações antidopagem e em torno dos valores do jogo limpo. Queríamos 

avaliar a aceitação dos alunos ao tema e a reposta dos estudantes nesta ação em Brasília nos 

deixou muito animados”, comemorou o professor Luiz Celso Giacomini. 

 

2.5.4 Relatório fotográfico 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

2.6 PALESTRA SOBRE O CONTROLE DE DOPAGEM NA FEDERAÇÃO 

PAULISTA DE JUDÔ 

 

O evento – Palestra sobre o Controle de Dopagem – foi promovido pela ABCD 

(Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) com o intuito de elucidar as dúvidas dos 

atletas veteranos e constituiu-se de vasta programação educativa e operacional. A palestra foi 

realizada no dia 17 de agosto de 2017, na Federação Paulista de Judô, na cidade de São Paulo. 

O evento foi subdividido em vários temas e grupos de dúvidas. A programação 

completa do evento foi disponibilizada e amplamente divulgada no site 

http://www.fpj.com.br/f-p-judo-realizou-palestra-sobre-controle-de-doping-no-cat/. 

 

Período: 17 de agosto de 2017 

 

http://www.fpj.com.br/f-p-judo-realizou-palestra-sobre-controle-de-doping-no-cat/


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Público-alvo: Cerca de 30 atletas de Judô da classe Master/Veteranos, sob a 

coordenação do Kodansha e Presidente da Federação Paulista de Judô, Sr. Alessandro Puglia. 

 

2.6.1 Atividades realizadas no evento 

 

Apresentou-se o trabalho “Métodos e Substâncias Proibidas para atletas de base e de 

alto rendimento no âmbito nacional”. O texto discutido e o pôster apresentado durante a 

palestra referem-se a todas as instruções mencionadas no site da ABCD 

(http://www.abcd.gov.br/). 

Alguns dos temas mais discutidos durante o evento foram: 

 Como solicitar uma AUT;  

 Quais as documentações necessárias para a solicitação de uma AUT; 

 Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas; 

 Aonde ou a quem deve-se enviar a solicitação de AUT; 

 Prazo de resposta de AUT. 

Foi instruído aos atletas a prática que dá ênfase ao projeto implementado pela ABCD - 

“#JogoLimpo”, que tem o fundamento do não uso de substâncias e/ou métodos proibidos 

dentro e fora de competições. 

 

2.6.2 Relatório fotográfico 

 

      

     
 

 

http://www.abcd.gov.br/


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.7 PALESTRA NO CENTRO OLÍMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA, 

EM SÃO PAULO 

 

Assessor da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), o professor 

Sandro de Oliveira Teixeira ministrou, no dia 31 de agosto de 2017, a palestra “O Que É 

Controle de Dopagem”, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), 

equipamento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo voltado 

ao esporte de alto rendimento. 

A iniciativa foi a primeira realizada em um equipamento público gerido por uma 

Secretaria Municipal de Esportes no Brasil e, após a palestra, o professor Sandro Teixeira 

participou de uma reunião com o Diretor do Departamento Técnico de Alto Rendimento da 

Cidade de São Paulo, Professor Ismar Barbosa. 

Na ocasião, iniciou-se um diálogo para que a Secretaria Nacional da Autoridade 

Brasileira de Controle de Dopagem do Ministério do Esporte e a Secretaria Municipal de 

Esportes da Cidade de São Paulo discutam a possibilidade de fecharem um acordo de 

cooperação educacional a ser implantado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, de 

modo que exista a regularidade de palestras para todos os públicos pertencentes ao COTP. 

 

Período: 31 de agosto de 2017 

 

Público-alvo: A palestra educativa contou com uma média de 100 convidados e foi 

direcionada aos atletas de base, às comissões técnicas e equipes multidisciplinares que atuam 

no COTP. 

 

2.7.1 Atividades realizadas 

 

Ministrou-se a palestra “O Que É Controle de Dopagem”, onde foram abordados os 

seguintes temas: 

 O que é a dopagem; 

 O que é a ABCD; 

 Como funciona o processo de controle de dopagem; 

 O que é uma AUT e como solicitá-la. 

Foi instruído aos expectadores a prática que dá ênfase ao projeto implementado pela 

ABCD, a campanha #JOGOLIMPO, que tem como fundamento a ética esportiva e o não uso 

de substâncias e/ou métodos proibidos dentro e fora de competições. Após os 

esclarecimentos, foi aberta discussão com perguntas e respostas sobre o tema, com grande 

participação dos atletas e demais membros das comissões. 

 

2.7.2 Relatório fotográfico 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.7.3 Depoimentos de destaque 

 

“O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa é o maior centro público de 

preparação de atletas de base para o alto rendimento do Brasil. Eles têm dez modalidades e 

o objetivo da palestra foi informar esse público sobre o controle de dopagem. Após a 

palestra, houve mais de uma hora de perguntas e respostas, o que comprova o engajamento 

de todos. Agora o plano é passar para um outro nível com o Centro Olímpico de Treinamento 

e Pesquisa em São Paulo. Não existe nenhum clube no Brasil que tenha acordo com a ABCD 

para um programa educacional contínuo e o COTP deve ser o pioneiro nesse sentido”. (O 

palestrante Sandro Teixeira - assessor da ABCD) 

“A palestra foi muito bem-vinda. A gente sempre teve essa preocupação de que nossos 

atletas entendessem a importância do jogo limpo e essa iniciativa nos deixou muito felizes, 

pois atendeu à expectativa que a gente tinha, que era de mostrar o trabalho do esforço 

antidopagem para nossos atletas, comissões técnicas e equipes multidisciplinares. Ficou 

muito claro quais são os caminhos para que todos trabalhem no conceito de não fazer uso de 

substâncias proibidas. Nesse contexto, nós vislumbramos a possibilidade de uma parceria 

contínua com a ABCD. Nós fazemos treinamento para mais de mil atletas, prioritariamente 

entre 7 e 17 anos, e é importantíssimo que eles criem a cultura do jogo limpo”. (Professor 

Ismar Barbosa – Diretor do COTP). 

 

2.8 COPA NORDESTE DE HANDEBOL – MACEIÓ, AL 

 

A Federação Alagoana de Handebol (FaHd) promoveu, no período de 28 de agosto a 

02 de setembro de 2017, a Copa Nordeste de Seleções Cadetes Masculina e Feminina. A 

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi convidada pela organização do evento a 

participar com ações de educação e entretenimento, a fim de disseminar entre os participantes 

a consciência de um esporte livre de dopagem. 

 

Data: 28 de agosto a 02 de setembro de 2017 

 

Público-alvo: O evento contou com uma média de 320 participantes, entre atletas de 

13 a 16 anos, técnicos e dirigentes de oito estados do nordeste brasileiro. 

 

2.8.1 Atividades realizadas 

 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Exibição de vídeos informativos; 

 Atividades educativas com os Atletas; 

 Atividade de divulgação da campanha #JOGOLIMPO nas redes sociais. 

 

2.8.2 Metodologia das ações 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Ao chegarem ao stand da ABCD, os Atletas eram encaminhados a uma mesa contendo 

os materiais utilizados nas coletas de amostras, onde recebiam uma explicação detalhada de 

como acontece todo o processo de controle de dopagem, desde a notificação dos Atletas pelo 

DCO até a gestão de Resultados Analíticos Adversos. Em seguida, era proposto que 

preenchessem uma palavra-cruzada com o tema da antidopagem para pôr em prática o que 

tinham acabado de aprender e pelo qual eram recompensados com brindes com a logomarca 

da campanha #JOGOLIMPO como squeezes, broches, canetas e adaptadores de tomada. 

Por fim, foi dada aos Atletas a oportunidade de tirar uma foto no mural do stand, 

segurando uma plaqueta ou moldura da campanha educativa e postar em uma rede social de 

sua escolha, sendo que, quando atingiam o número de 50 (cinquenta) curtidas, eram 

presenteados com uma camiseta do #JOGOLIMPO. Durante todo o tempo, os vídeos 

educativos foram exibidos em repetição em uma TV no stand. 

A participação dos Atletas foi assídua em todas as atividades propostas. 

 

2.8.3 Relatório fotográfico 

 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

2.8.4 Avaliação quantitativa do evento 

 

MODALIDADE 

Handebol 146 

Judô 1 

Voluntários 19 

GÊNERO 

Masculino 81 

Feminino 85 

FAIXA ETÁRIA 

12 a 15 anos 77 

16 a 20 anos 66 

21 + 23 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

 
 

2.9 COPA MERCOSUL DE HANDEBOL, EM SANTA MARIA/RS 

 

A XXII COPA MERCOSUL DE HANDEBOL vem sendo realizada no estado na 

cidade de Santa Maria há 22 anos, reunindo atletas de diversas cidades de estados da região 

sul do país, além daqueles vindos de países vizinhos, como Uruguai e argentina. O evento 

representa, portanto, uma grande oportunidade para a ABCD, via o Departamento de 

Informação e Educação, se apresentar como Organização Nacional Antidopagem, realizando 

ações educativas direcionadas a todos os envolvidos no evento. 

Com essa ação, pudemos contribuir para educar os jovens sobre antidopagem, 

difundindo e reforçando a construção da cidadania e da ética no esporte, além de facilitar o 

acesso ao conhecimento das práticas adotadas na Luta Contra a Dopagem no Esporte, 

incluindo o Controle de Dopagem para atletas, apoios, dirigentes e organizadores. 

 

Período: De 30 de agosto a 03 de setembro de 2017 

 

Público-alvo:  Cerca de 720 atletas do Rio Grande do Sul e estados vizinhos, bem como do 

Uruguai e Argentina. 

 

2.9.1 Atividades realizadas 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

O evento foi realizado no Centro Desportivo Municipal da cidade de Santa Maria. A 

ABCD montou seu stand no espaço mais acessado pelos atletas no local, próximo às quadras 

esportivas em que aconteciam os jogos. Nesse contexto, foram realizadas atividades como: 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Exibição de vídeos informativos; 

 Atividades educativas com os Atletas; 

 Atividade de divulgação da campanha #JOGOLIMPO nas redes sociais. 

 

2.9.2 Metodologia das ações 

 

Ao chegarem ao stand da ABCD, os Atletas eram encaminhados a uma mesa contendo 

os materiais utilizados nas coletas de amostras, onde recebiam uma explicação detalhada de 

como acontece todo o processo de controle de dopagem, desde a notificação dos Atletas pelo 

DCO até a gestão de Resultados Analíticos Adversos. Em seguida, era proposto que 

preenchessem uma palavra-cruzada com o tema da antidopagem para pôr em prática o que 

tinham acabado de aprender e pelo qual eram recompensados com brindes com a logomarca 

da campanha #JOGOLIMPO como squeezes, broches, canetas e adaptadores de tomada. 

Por fim, foi dada aos Atletas a oportunidade de tirar uma foto no mural do stand, 

segurando uma plaqueta ou moldura da campanha educativa e postar em uma rede social de 

sua escolha, sendo que, quando atingiam o número de 100 (cem) curtidas, eram presenteados 

com uma camiseta do #JOGOLIMPO. Durante todo o tempo, os vídeos educativos foram 

exibidos em repetição em uma TV no stand. 

A participação dos Atletas foi assídua em todas as atividades propostas. 

 

2.9.3 Relatório fotográfico 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

2.9.4 Avaliação quantitativa do evento 

 

MODALIDADE 

Handebol 241 

Futebol 1 

EQUIPE DE APOIO 

Equipe escolar 7 

Pais 2 

Comissão técnica 11 

GÊNERO 

Masculino 40 

Feminino 224 

FAIXA ETÁRIA 

7 a 12 anos 69 

13 a 17 anos 129 

18 a 22 anos 16 

23 + 48 

LOCALIDADE 

Rio Grande do Sul 201 

Uruguai 61 
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77%

23%

LOCALIDADE

Rio Grande do Sul

Uruguai

 
 

2.10 PALESTRA SOBRE CONTROLE DE DOPAGEM EM PARCERIA COM O 

CREF, EM ARACAJÚ/SE 

 

O evento que contou com nossa participação – Palestra sobre o Controle de Dopagem 

na Campanha Diga não aos Anabolizantes e na Campanha Jogo Limpo – foi promovido pelo 

CREF junto a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) com o intuito de 

elucidar as dúvidas das Autoridades presentes e alunos dos cursos de Farmácia e Educação 

Física. A palestra foi realizada no dia 21 de setembro de 2017, na cidade de Aracajú – 

Sergipe, tendo como foco a divulgação das suas campanhas e a conscientização dos presentes. 

 

Período: 21 de setembro de 2017 

 

Público-alvo: A delegação neste evento foi de aproximadamente 200 participantes, 

incluindo Autoridades e alunos dos cursos de Farmácia e Educação Física. 

 

2.10.1 Atividades realizadas 

 

Apresentou-se o trabalho de conscientização e esclarecimento “Métodos e Substâncias 

Proibidas para atletas de base e de alto rendimento no âmbito esportivo”. O texto discutido se 

refere a todas as instruções mencionadas no site da ABCD (http://www.abcd.gov.br/). 

Alguns temas foram bastante discutidos durante o evento, como: 

 Como solicitar uma AUT; 

 Quais as documentações necessárias para a solicitação de uma AUT; 

 Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas; 

 Como se dá o processo de controle de dopagem. 

O evento foi subdividido em vários temas e grupos de dúvidas, discutindo sobre 

assuntos diversos em mesa redonda. A programação completa do evento foi disponibilizada 

no site http://www.cref20.org.br/2017/09/22/campanha-diga-nao-aos-anabolizantes/. Foi 

instruído aos alunos a prática que dá ênfase ao projeto implementado pela ABCD - 

“#JOGOLIMPO”, que tem o fundamento prática do não uso de substâncias e/ou métodos 

http://www.abcd.gov.br/
http://www.cref20.org.br/2017/09/22/campanha-diga-nao-aos-anabolizantes/


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

proibidos dentro e fora de competições. 

 

2.10.2 Conclusão 

 

Com a participação de muitos alunos, de diferentes cursos, o evento possibilitou uma 

vasta troca de informações em todas as áreas referentes ao assunto, como por exemplo, a 

saúde. A delegação neste evento foi de aproximadamente 200 participantes, com ampla 

divulgação ativa no site da Universidade (https://portal.unit.br/blog/noticias/lancado-o-

projeto-jogo-limpo/), sob a coordenação do Presidente do CREF20 – SE ,o  Sr. Gilson Dórea.  

A oportunidade de estar em contato com profissionais e alunos estudiosos das suas 

respectivas matérias foi muito importante e proveitoso, e pudemos notar que a questão 

educacional é sempre de grande valia e que o objetivo de todos é tentar entender cada vez 

mais sobre o tema e obter resultados de forma igual e leal. 

 

2.10.3 Relatório fotográfico 

 

 
 

 
 

https://portal.unit.br/blog/noticias/lancado-o-projeto-jogo-limpo/
https://portal.unit.br/blog/noticias/lancado-o-projeto-jogo-limpo/


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.11 JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE – 1ª ETAPA, EM CURITIBA/PR 

 

Os Jogos Escolares da Juventude é um evento realizado pelo COB (Comitê Olímpico 

Brasileiro) anualmente, desde de 2005, e conta com o apoio do Ministério do Esporte e do 

Grupo Globo. Trata-se da maior competição estudantil do Brasil, que reúne cerca de 4 mil 

atletas dos 26 Estados da Federação mais o Distrito Federal em cada uma de suas etapas. A 

primeira etapa reuniu atletas na faixa de 12 a 14 anos e foi, portanto, de uma grande 

oportunidade para a ABCD se apresentar como Organização Nacional Antidopagem, 

realizando, por meio de seu Departamento de Informação e Educação, ações educativas 

direcionadas a todos os envolvidos no evento. A atuação da ABCD contribuiu para educar os 

jovens sobre antidopagem, difundindo e reforçando a construção da cidadania, da ética no 

esporte e os ideais do movimento olímpico por meio de atividades educativas que objetivam 

consolidar valores e conceitos. 

 

Período: De 12 a 21 de setembro de 2017 

 

Público-alvo: O evento reuniu um público de cerca de 5.000 pessoas entre atletas e 

suas delegações (Chefe de delegação, Oficiais, Médicos e/ou Fisioterapeutas e Jornalista). 

 

2.11.1 Atividades realizadas 

 

A 1ª Etapa dos Jogos foi realizada entre os dias 12 e 21 de setembro de 2017, no 

Ginásio de Esportes Profº Almir Nelson Almeida, em Curitiba/PR. O evento contou com 

Centro de Convivência do Atleta, local que reunia a maior concentração de atletas enquanto 

não estavam competindo, e foi ao lado deste ponto estratégico que a ABCD montou seu stand, 

com atividades de educação e conscientização de grande alcance. As ações da ABCD 

incluíram: 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Exibição de vídeos informativos; 

 Palavras-cruzadas com tema antidopagem; 

 Quis da WADA no quadro interativo com tema antidopagem; 

 Jogo de UNO adaptado à temática da antidopagem; 

 Atividade de divulgação da campanha #JOGOLIMPO nas redes sociais; 

 

2.11.2 Metodologia das ações 

 

Ao chegarem ao stand da ABCD, os Atletas eram encaminhados a uma mesa contendo 

os materiais utilizados nas coletas de amostras, onde recebiam uma explicação detalhada de 

como acontece todo o processo de controle de dopagem, desde a notificação dos Atletas pelo 

DCO até a gestão de Resultados Analíticos Adversos. Em seguida, era proposto que 

participassem de alguma(s) das três atividades com o tema da antidopagem elaboradas pelo 

Departamento de Informação e Educação para pôr em prática o que tinham acabado de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

aprender e pelo qual eram recompensados com brindes com a logomarca da campanha 

#JOGOLIMPO como copos, squeezes, broches, canetas e adaptadores de tomada. Essas 

atividades eram: 

1) Preenchimento de palavras-cruzadas, que para responder era preciso ter prestado 

atenção à explicação e/ou ler um textinho no verso sobre o processo do controle de 

dopagem; 

2) Participação no Quiz da WADA, um jogo de perguntas e respostas num quadro 

interativo sobre os valores do Jogo Limpo e processo de controle de dopagem; 

3) Participação em grupo no jogo UNO #JOGOLIMPO, um jogo de cartas adaptado aos 

valores do Jogo Limpo. 

Por fim, foi dada aos Atletas a oportunidade de tirar uma foto no mural do stand, 

segurando uma plaqueta ou moldura da campanha educativa e postar em uma rede social de 

sua escolha, sendo que, quando atingiam o número de 100 (cem) curtidas, eram presenteados 

com uma camiseta do #JOGOLIMPO. Durante todo o tempo, os vídeos educativos foram 

exibidos em repetição em uma TV no stand. 

A participação dos Atletas foi assídua em todas as atividades propostas. 

 

2.11.3 Relatório fotográfico 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

2.11.3.1 Personalidades de destaque 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

A Sheila, bicampeã olímpica da Seleção Brasileira de Vôlei, também marcou presença em 

nosso estande #JogoLimpo. 

 

 
 

Tiago Camilo, atleta do Judô. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

Fabiana Murer, do Atletismo, também Joga Limpo na ABCD. 

 

 
 

Gideoni Montei, atleta do Ciclismo. 

 

2.11.4 Avaliação quantitativa do evento 

 

MODALIDADE 

Judô 179 

Natação 51 

Luta Olimpica 36 

Atletismo 135 

Xadrez 20 

Ciclismo 24 

Badminton 20 

Ginastica Ritmica 18 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Tênis de Mesa 8 

Vôlei 125 

Basquete 103 

Handebol 230 

Esgrima 4 

Futsal 120 

EQUIPE DE APOIO 

Visitantes 51 

Comissão técnica 26 

GÊNERO 

Masculino 504 

Feminino 646 

FAIXA ETÁRIA 

09 á 14 anos 978 

15 + 172 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 

2.12 PALESTRA NO II JOGOS SULAMERICANOS DA JUVENTUDE, EM 

SANTIAGO, CHILE 

 

Tendo em vista prestigiar o convite feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB para 

realização de palestras educativas que disseminem os conceitos de ética e prevenção à 

dopagem na delegação de jovens convocada para representar o Brasil durante os II Jogos Sul-

americanos da Juventude, um membro do Departamento de Operações da ABCD compareceu 

como palestrante em Santiago, Chile. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Período: 25 a 30 de setembro de 2017 

 

Público-alvo: 74 Atletas, treinadores e demais membros de equipe, de 16 

modalidades. 

 

2.12.1 Atividades realizadas 

 

Para nos adequar ao calendário da delegação Brasileira de treinos e demais atividades, 

foi necessária a execução de 4 sessões da atividade educacional. Cada uma das sessões 

continha: apresentação da ABCD e da campanha #JOGOLIMPO, atividade dinâmica com a 

participação ativa dos atletas, exposição de temas relacionados aos princípios éticos e 

prevenção à Dopagem, exibição de vídeos e distribuição de brindes da campanha 

#JOGOLIMPO como forma de aproximação e engajamento com os atletas. 

A apresentação foi realizada tanto para os atletas quanto para a equipe de apoio, que 

inclui treinadores, médicos e demais membros da delegação. 

Além das atividades ministradas, tivemos tempo disponível para dirimir dúvidas 

sobre: 

 Como solicitar uma AUT;  

 Quais as documentações necessárias para a solicitação de uma AUT; 

 Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas; 

 Aonde ou a quem deve-se enviar a solicitação de AUT; 

 Prazo de resposta de AUT; 

 Importância da educação para técnicos e demais pessoal de apoio do atleta. 

 

2.12.2 Conclusão 

 

Considerando o apertado calendário de treino dos atletas, bem como a não 

obrigatoriedade de presença nas atividades realizadas, consideramos positivo o balanço de 

participação. Com 150 atletas compondo o time, conseguimos atingir metade dos atletas sob 

convocação do COB. 

Considerando, ainda, que parte desses atletas devem permanecer no grupo de alto 

rendimento e serão representantes do Brasil no Jogos de TOKIO 2020, PARIS 2024 e LA 

2028, tivemos a oportunidade de levar a eles conceitos fundamentais sobre ética e prevenção à 

dopagem no esporte. 

Avaliamos muito proveitosa a parceria realizada entre a ABCD e o Time Brasil - 

Comitê Olímpico Brasileiro durante os Jogos Sul-americanos da Juventude - Santiago 2017. 

 

2.12.3 Relatório fotográfico 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

2.13 PALESTRA NO ENECOB, EM BRASÍLIA/DF 

 

O ENCONTRO NACIONAL DE EDITORES, COLUNISTAS, REPÓRTERES E 

BLOGUEIROS (ENECOB) surgiu em outubro de 2013 da reunião de jornais e portais de 

notícias clientes da LM Comunicação. O principal objetivo do ENECOB é reunir os editores, 

repórteres, colunistas e blogueiros de veículos midiáticos, reforçar os laços profissionais e 

debater os projetos e propostas dos temas escolhidos para cada edição. Trata-se de um 

importante momento de interação entre os jornalistas e os palestrantes – autoridades, 

mandatários políticos, empresários, esportistas, representantes da sociedade civil e do terceiro 

setor, que visa fortalecer a relação entre os profissionais das diversas áreas envolvidas. 

 

2.13.1 Atividades realizadas 

 

A 10ª edição do encontro aconteceu no dia 9 de novembro, no auditório do Ministério 

do Esporte, em Brasília, reunindo Jornalistas de 15 veículos de norte a sul do país. Na 

ocasião, além de receberem as boas-vindas do ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e de 

terem a oportunidade de conversar com o responsável pela pasta sobre questões referentes ao 

orçamento do ministério para 2018, entre outros temas, os jornalistas acompanharam diversos 

painéis que trataram de programas importantes como a Bolsa-Atleta, os Centros de Iniciação 

ao Esporte - CIEs, o trabalho da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD e a 

atuação do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJD-AD. 

No que confere à participação da ABCD no evento, o Secretário Nacional, Profº Luiz 

Celso Giacomini, ministrou a palestra “ABCD Conforme o Código”, em que explicou em 

detalhes aos ouvintes como se dá o trabalho de uma Agência Nacional Antidopagem, quais os 

departamentos desta Secretaria e como funcionam e, em especial, de que maneira a ABCD 

trabalha para se manter em conformidade com o Código Mundial Antidopagem. Foi dada a 

oportunidade de os jornalistas fazerem perguntas, que foram respondidas de acordo com o 

tema pelo próprio Secretário Giacomini, com apoio dos Diretores e Coordenadores dos vários 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

departamentos da ABCD, que incluem Departamento de Informação e Educação, 

Departamento de Operações, Departamento de Inteligência, Departamento Administrativo e 

Departamento de Gestão de Resultados. 

 

2.13.2 Depoimentos de destaque 

 

Ao final, os jornalistas fizeram uma avaliação da iniciativa do Ministério do Esporte e 

apoiaram o evento. “A interação com os palestrantes foi muito proveitosa”, declarou o 

blogueiro do UOL Eduardo Ohata. “Tenho a certeza de que será útil para a produção de várias 

matérias no futuro”, prosseguiu. 

A opinião é compartilhada por Daniel Leal, repórter do Diário de Pernambuco. 

“Serviu para a gente conhecer mais de perto figuras que nós só imaginávamos em um sistema 

burocrático. Vamos tirar daqui muitas pautas. Um evento como esse planta uma semente de 

conhecimento no jornalista”, afirmou. 

“Gostei bastante. Eu estive em um ENECOB no Rio de Janeiro focado nas 

Olimpíadas. Poder falar com o ministro aqui, conhecer as pessoas e estar com colegas de 

outros veículos foi muito proveitoso. Lá no Sul ficamos longe de tudo”, pontuou o editor-

assistente do Correio do Povo, Amauri Knevitz Júnior. “Foi bom para fazer contatos, 

conhecer mais gente e fazer mais fontes, além de aprender mais um pouco sobre a ABCD”, 

completou Diego Garcia, repórter da ESPN. 

 

2.13.3 Relatório fotográfico 

 

 
O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, dá as boas-vindas aos participantes do ENECOB. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

O secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD, Luiz Celso 

Giacomini, durante palestra concedida nesta quinta-feira aos jornalistas. 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.14 JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE – 2ª ETAPA, EM BRASÍLIA/DF 

 

Os Jogos Escolares da Juventude – 2ª Etapa foram realizados entre os dias 15 e 25 de 

novembro na capital Brasília, no Distrito Federal. O evento reuniu adolescentes na faixa etária 

de 15 a 17 anos e, novamente, a ABCD marcou presença com o intuito de educar os jovens 

sobre antidopagem, difundindo e reforçando a construção da cidadania, da ética no esporte e 

os ideais do movimento olímpico por meio de atividades educativas que consolidam valores e 

conceitos. O Objetivo da Ação Educativa é facilitar o acesso ao conhecimento das práticas 

adotadas na Luta Contra a Dopagem no Esporte, incluindo o Controle de Dopagem para 

atletas, apoios, dirigentes e organizadores 

 

Período: 15 a 25 de novembro de 2017 

 

Público-alvo: O evento contou com a participação de um público de cerca de 5.000 

pessoas entre atletas e suas delegações (Chefe de delegação, Oficiais, Médicos e/ou 

Fisioterapeutas e Jornalista). 

 

2.14.1 Atividades realizadas 

 

Na 2ª etapa dos Jogos Escolares da Juventude, as competições aconteceram em 

ginásios espalhados por toda a cidade de Brasília, sendo que o centro de convivência, a sede 

do comitê organizador, auditórios dos congressos técnicos e o refeitório, bem como os 

tatames para as modalidades de luta, foram montados no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, localizado no Eixo Monumental. Foi nesse local, o mais acessado pelos atletas e 

respectivas equipes técnicas, que foi montado o stand da ABCD, com atividades de educação 

e conscientização de grande alcance. As ações da ABCD incluíram: 

 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Exibição de vídeos informativos; 

 Palavras-cruzadas com tema antidopagem; 

 Quis da WADA no quadro interativo com tema antidopagem; 

 Jogo de UNO adaptado à temática da antidopagem; 

 Atividade de divulgação da campanha #JOGOLIMPO nas redes sociais; 

 Presença do ABCDog, mascote de nossa campanha antidopagem. 

 

2.14.2 Metodologia das ações 

 

Ao chegarem ao stand da ABCD, os Atletas eram encaminhados a uma mesa contendo 

os materiais utilizados nas coletas de amostras, onde recebiam uma explicação detalhada de 

como acontece todo o processo de controle de dopagem, desde a notificação dos Atletas pelo 

DCO até a gestão de Resultados Analíticos Adversos. Em seguida, era proposto que 

participassem de alguma(s) das três atividades com o tema da antidopagem elaboradas pelo 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Departamento de Informação e Educação para pôr em prática o que tinham acabado de 

aprender e pelo qual eram recompensados com brindes com a logomarca da campanha 

#JOGOLIMPO como copos, squeezes, broches, canetas e adaptadores de tomada. Essas 

atividades eram: 

1) Preenchimento de palavras-cruzadas, que para responder era preciso ter prestado 

atenção à explicação e/ou ler um textinho no verso sobre o processo do controle de 

dopagem; 

2) Participação no Quiz da WADA, um jogo de perguntas e respostas num quadro 

interativo sobre os valores do Jogo Limpo e processo de controle de dopagem; 

3) Participação em grupo no jogo UNO #JOGOLIMPO, um jogo de cartas adaptado aos 

valores do Jogo Limpo. 

Por fim, foi dada aos Atletas a oportunidade de tirar uma foto no mural do stand, 

segurando uma plaqueta ou moldura da campanha educativa e postar em uma rede social de 

sua escolha, sendo que, quando atingiam o número de 100 (cem) curtidas, eram presenteados 

com uma camiseta do #JOGOLIMPO. Em dois dias do evento, contamos com a presença do 

mascote da ABCD, o ABCDog, que brincou com os atletas, tirou fotos e os lembrou que 

devem sempre praticar o Jogo Limpo. Durante todo o tempo, os vídeos educativos foram 

exibidos em repetição em uma TV no stand. 

A participação dos Atletas foi assídua em todas as atividades propostas. 

 

2.14.3 Relatório fotográfico 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

2.14.4 Avaliação quantitativa 

 

MODALIDADE 

Atletismo 248 

Badminton 27 

Ciclismo 38 

Lançamento de Dardo 3 

Judô 201 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Natação 111 

Luta Olímpica 43 

Tênis de Mesa 25 

Ginástica Rítmica 10 

Vôlei de Praia 45 

Xadrez 21 

Lançamento de Disco 2 

Arremesso de Peso 1 

Basquete 108 

Voleibol 182 

Handebol 184 

Futsal 62 

EQUIPE DE APOIO 

Voluntários 21 

Comissão técnica 75 

GÊNERO 

Masculino 697 

Feminino 727 

FAIXA ETÁRIA 

09 á 17 anos 1298 

18 +  126 

RASURAS 

Linhas rasuradas 4 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 

 
 

2.15 PALESTRA NO IBIRAPUERA, EM SÃO PAULO/SP 

 

O evento que contou com nossa participação, Palestra sobre o Controle de Dopagem 

na Campanha #JOGOLIMPO, foi promovido pela Confederação Brasileira de Karatê 

Interestilos junto a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) com o intuito de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

elucidar as dúvidas das Autoridades, árbitros e atletas. A palestra foi realizada no dia 16 de 

novembro de 2017, na cidade de São Paulo - SP, tendo como foco a divulgação das suas 

campanhas e a conscientização dos presentes. 

 

Período: 16 de novembro de 2017 

 

Público-alvo: A delegação neste evento foi de aproximadamente 500 participantes. 

 

2.15.1 Atividades realizadas 

 

Apresentou-se o trabalho de conscientização e esclarecimento “Métodos e Substâncias 

Proibidas para atletas de base e de alto rendimento no âmbito esportivo”. O texto discutido se 

refere a todas as instruções mencionadas no site da ABCD (http://www.abcd.gov.br/). 

Alguns dos temas mais debatidos durante o evento foram: 

 Como solicitar uma AUT; 

 Quais as documentações necessárias para a solicitação de uma AUT; 

 Para onde ou a quem deve-se enviar essa AUT; 

 Prazo de resposta de AUT; 

 Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas; 

 Apontamento de responsabilidades; 

 Quais os procedimentos de controle em competição e for a de competição; 

O evento foi subdividido em vários temas e grupos de dúvidas, discutindo sobre 

assuntos diversos em mesa redonda. A programação completa do evento foi disponibilizada 

no site da confederação http://www.cbki.com.br/. Foi instruído aos alunos a prática que dá 

ênfase ao projeto implementado pela ABCD - “#JOGOLIMPO”, que tem o fundamento 

prática do não uso de substâncias e/ou métodos proibidos dentro e fora de competições. 

 

2.15.2 Conclusão 

 

Com a participação de muitos atletas, o evento possibilitou uma vasta troca de 

informações em todas as áreas referentes ao assunto, como por exemplo, a saúde. A delegação 

neste evento foi de aproximadamente 500 participantes, com ampla divulgação ativa no site 

Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (http://www.cbki.com.br/), sob a coordenação 

do Presidente da Confederação, o Sr. Osvaldo Messias de Oliveira.  

A oportunidade de estar em contato com profissionais e atletas do Karatê foi muito 

importante e proveitosa, e pudemos notar que a questão educacional é sempre de grande valia 

e que o objetivo de todos é tentar entender cada vez mais sobre o tema e obter resultados de 

forma igual e leal. 

 

2.15.3 Relatório fotográfico 

 

http://www.abcd.gov.br/
http://www.cbki.com.br/
http://www.cbki.com.br/


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.16 PARALIMPÍADAS ESCOLARES – SÃO PAULO/SP 

 

As Paralimpíadas Escolares são jogos organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro 

(CPB) com o intuito de estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e 

intelectual em atividades esportivas, difundindo e reforçando a construção de valores da 

cidadania e os ideais do movimento paralímpico. Atualmente em sua 11ª edição, as 

Paralimpíadas de 2017 aconteceram entre os dias 21 e 24 de novembro, no Centro de 

Treinamento Paralímpico, na cidade de São Paulo, contando com a presença de mais de 900 

atletas e equipes de apoio, vindos de todos os estados brasileiros e Distrito Federal. 

A ABCD viu no evento mais uma oportunidade de conscientizar os jovens a respeito 

da antidopagem, do Jogo Limpo e da ética no esporte, por meio de atividades educativas que 

objetivam consolidar tais valores e conceitos. Dessa forma, firmamos novamente parceria 

com o CPB e erguemos um stand da ABCD no lugar de maior acesso dos atletas no CT 

Paralímpico. O Objetivo da Ação Educativa foi facilitar o acesso ao conhecimento das 

práticas adotadas na Luta Contra a Dopagem no Esporte, incluindo o Controle de Dopagem 

para atletas, apoios, dirigentes e organizadores 

 

Período: 21 a 24 de novembro de 2017. 

 

Público-alvo: 944 atletas e demais membros das delegações de todos os estados 

brasileiros e Distrito Federal. 

 

2.16.1 Atividades realizadas 

 

Na edição deste ano das Paralimpíadas Escolares, as competições aconteceram no 

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, e o stand da ABCD foi 

montado logo na entrada do local, ao lado do centro de convivência, possibilitando a maior 

visibilidade e acesso dos atletas. As ações da ABCD incluíram: 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Exibição de vídeos informativos; 

 Palavras-cruzadas com tema antidopagem; 

 Quis da WADA no quadro interativo com tema antidopagem; 

 Atividade de divulgação da campanha #JOGOLIMPO nas redes sociais; 

 

2.16.2 Metodologia das ações 

 

Ao chegarem ao stand da ABCD, os Atletas eram encaminhados a uma mesa contendo 

os materiais utilizados nas coletas de amostras, onde recebiam uma explicação detalhada de 

como acontece todo o processo de controle de dopagem, desde a notificação dos Atletas pelo 

DCO até a gestão de Resultados Analíticos Adversos. Em seguida, era proposto que 

participassem das atividades com o tema da antidopagem elaboradas pelo Departamento de 

Informação e Educação para pôr em prática o que tinham acabado de aprender e pelo qual 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

eram recompensados com brindes com a logomarca da campanha #JOGOLIMPO como 

squeezes, broches e canetas. Essas atividades eram: 

1) Preenchimento de palavras-cruzadas, que para responder era preciso ter prestado 

atenção à explicação e/ou ler um textinho no verso sobre o processo do controle de 

dopagem; 

2) Participação no Quiz da WADA, um jogo de perguntas e respostas num quadro 

interativo sobre os valores do Jogo Limpo e processo de controle de dopagem; 

Por fim, foi dada aos Atletas a oportunidade de tirar uma foto no mural do stand, 

segurando uma plaqueta ou moldura da campanha educativa e postar em uma rede social de 

sua escolha, sendo que, quando atingiam o número de 100 (cem) curtidas, eram presenteados 

com uma camiseta do #JOGOLIMPO. Durante todo o tempo, os vídeos educativos foram 

exibidos em repetição em uma TV no stand. 

A participação dos Atletas foi assídua em todas as atividades propostas. 

 

2.16.3 Relatório fotográfico 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

2.16.4 Avaliação quantitativa 

 

MODALIDADE 

Judô 16 

Natação 23 

Bocha 70 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Atletismo 26 

Tênis de Mesa 13 

Vôlei sentado 16 

Basquete em CR 17 

Goalball 12 

Futebol de 7 10 

EQUIPE DE APOIO 

Visitantes 17 

Pais 22 

Fisioterapeuta 10 

Voluntários 29 

Comissão técnica 63 

GÊNERO 

Masculino 181 

Feminino 163 

FAIXA ETÁRIA 

07 á 18 anos 131 

19 á 29 anos 40 

30 + 173 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

  
 

 

2.17 CONCURSO DE REDAÇÃO NA ESCOLA CEF 2, EM BRASÍLIA/DF 

 

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) comemorou, na terça-feira, 

28 de novembro, mais uma ação educacional bem-sucedida no sentido de levar às crianças e 

jovens do Brasil informações sobre o combate ao uso de substâncias nocivas à saúde, ao 

premiar seis alunos da escola CEF 2, de Brasília, vencedores de um concurso de redação 

promovido na escola sobre o tema dopagem. O evento representa um projeto piloto de um 

trabalho que a ABCD pretende realizar em 2018 com escolas do ensino funtamental de todos 

os estados brasileiros, incentivando o estudo e a compreensão dos perigos da ingestão de 

substâncias nocivas à saúde, conforme a orientação do Código Mundial Antidopagem 

 

2.17.1 Atividades realizadas 

 

Em agosto deste ano, uma equipe da ABCD se reuniu com o corpo docente da CEF 2, 

que trabalha com alunos dos 6º e 7º anos, para que a escola fosse a primeira a introduzir no 

ensino fundamental conceitos sobre a cultura antidopagem. Na cerimônia de premiação da 

redação, a equipe do Departamento de Informação e Educação aproveitou a oportunidade para 

reforçar nos alunos e time docente os valores do Jogo Limpo com atividades que incluíram: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 Explanação sobre o controle de dopagem e exposição dos materiais utilizados no 

processo; 

 Palavras-cruzadas com tema antidopagem; 

 Quis da WADA no quadro interativo com tema antidopagem; 

 Atividade de divulgação da campanha #JOGOLIMPO nas redes sociais; 

 Interação com o mascote ABCDog; 

 Premiação dos autores das redações vencedoras. 

 

2.17.2 Metodologia das ações 

 

Na reunião realizada em agosto, os profissionais da ABCD orientaram os professores 

da CEF 2 quanto a como proceder com o concurso de redação e entregaram folders educativos 

para que pudessem conhecer mais sobre do trabalho da luta contra a dopagem. Feito isso, cada 

professor adaptou o tema à sua matéria e passou a abordá-lo junto aos alunos em sala de aula, 

divulgando, em seguida o concurso com o tema Dopagem no Esporte. Participaram 120 

alunos, de quatro turmas, e, ao final, seis redações foram escolhidas. 

No dia da cerimônia de premiação dos vencedores, a ABCD preparou atividades para 

transmitir, mais uma vez, a mensagem do Jogo Limpo aos estudantes. Ao chegarem ao espaço 

montado pela ABCD, os alunos foram encaminhados a uma mesa contendo os materiais 

utilizados nas coletas de amostras, onde recebiam uma explicação detalhada de como 

acontece todo o processo de controle de dopagem, desde a notificação dos Atletas pelo DCO 

até a gestão de Resultados Analíticos Adversos. Em seguida, foi proposto que participassem 

das atividades com o tema da antidopagem elaboradas pelo Departamento de Informação e 

Educação para pôr em prática o que tinham acabado de aprender e pelo qual eram 

recompensados com brindes com a logomarca da campanha #JOGOLIMPO. As atividades 

consistiam em: 

1) Preenchimento de palavras-cruzadas, em que, para responder, era preciso ter prestado 

atenção à explicação e/ou ler um texto didático no verso sobre o processo do controle 

de dopagem; 

2) Participação em grupo no jogo UNO #JOGOLIMPO, um jogo de cartas adaptado aos 

valores do Jogo Limpo. 

Por fim, foi dada aos Atletas a oportunidade de tirar fotos com o ABCDog, que os 

lembrou que devem sempre praticar o Jogo Limpo. A participação dos Atletas foi assídua em 

todas as atividades propostas. Os autores das redações premiadas receberam kits contendo 

mochila, camiseta, caneta, copo e toalha da campanha #jogolimpo, ao passo que os demais 

alunos que participaram das atividades receberam os mesmos brindes avulsos. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2.17.3 Relatório fotográfico 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Luiz Celso Giacomini 

Diretor do Departamento de Informação e Educação 


