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 O vasto currículo no vôlei de praia é inquestionável. Campeão olímpico em Atenas 2004, medalhista de 
bronze em Pequim 2008 e de prata em Londres 2012, Emanuel Rego é um dos principais nomes da história da 
modalidade e também do esporte brasileiro. Além dos títulos conquistados em edições dos Jogos Olímpicos, o ex
-atleta, aposentado em 2016, é ainda tricampeão mundial (1999, 2003 e 2011) e dez vezes campeão do Circuito 
Mundial.  Emanuel  foi secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) de 23.04.2019  a 
10/06/2019. 

  Em sua nomeação para comandar a entidade, vinculada à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 
Cidadania,  declarou: "Foi uma satisfação receber o convite para a ABCD. Eu tenho uma experiência muito 
grande em relação a isso, vivenciei esse controle durante muitos anos da minha carreira", comenta o curitibano 
de 45 anos. "Eu sei o quanto é importante para a história do atleta ser um atleta limpo, e também sei as 
dificuldades que a gente tem em manter isso mais claro para todos eles. Acho que essa é uma das missões",   
adianta Emanuel. 

Convite para a ABCD  — Foi uma satisfação receber o convite para assumir a Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem. Eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso, vivenciei esse controle durante muitos 
anos da minha carreira. Eu sei o quanto é importante para a história do atleta ser um atleta limpo, e também sei 
as dificuldades que a gente tem em manter isso mais claro para todos os atletas. Acho que essa é uma das 
missões. Eu fiquei muito satisfeito com o convite porque é uma forma técnica com que eu gostaria de contribuir 
com o esporte brasileiro. 

Prioridade—Acho que a grande visão que a gente tem que ter a partir de agora, talvez na continuidade do pro-
cesso, que já é bem construído, é a comunicação. Estar mais visível para que os atletas entendam a nossa missão 
e que a gente está só melhorando o esporte, dando condições para os atletas limpos serem os atletas reais, os 
verdadeiros campeões. Essa é a mensagem que a gente tem que passar em todo o processo dentro da ABCD. 

Ferramenta positiva — A grande visibilidade que tem que ser um pouco mudada na visão do atleta com relação 
a antidopagem é que ele está sendo favorecido com isso. Por ser um atleta dedicado, fazer tudo certo e ter seu 
treinamento diário, sua educação alimentar, faça com que isso seja uma vantagem, e não uma desvantagem 
perante aqueles que usam outros meios para serem campeões. 
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  O campeão olímpico teve a oportunidade de compartilhar a experiência com jovens atletas, quando  
   participou como modelo de referência dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na        
   Argentina.  Além disso, Emanuel integrou diversas comissões de atletas, inclusive na Agência Mundial 
Antidopagem (AMA), onde teve um contato ainda mais próximo com o controle de dopagem. 

Experiência na AMA — Eu tive participações em várias comissões de atletas, inclusive no Comitê Olímpico do 
Brasil, na Confederação Brasileira de Voleibol, na Federação Internacional de Vôlei, e tive uma participação espe-
cial na comissão da AMA. “Ali eu aprendi bastante como a gente pode se comunicar e como o atleta pode con-
tribuir no processo. Acho que esse também vai ser um dos pilares da ABCD: tentar trazer os atletas para contribuir 
nesse processo todo, um processo de valorização daquilo que a gente tem de melhor, que é o atleta.”, aponta o 
maior vencedor de etapas do Circuito Mundial, com 77 medalhas de ouro, e jogador com mais títulos na história 
do vôlei de praia, somando 155 conquistas. 

Principal desafio — Acho que o grande desafio em relação a antidopagem é essa luta conforme    novas tecnologi-
as vão    acontecendo e também a facilidade que temos de investimentos de fora em laboratórios para criar ou 
aumentar o rendimento. Na realidade, nós temos que ser mais amigos daqueles que fazem bem para o esporte. 
Por exemplo, criar uma nova estrutura de proteína para que ele tenha melhores condições tem que ser coor-
denado perante a AMA. Então eu sou muito catedrático em dizer que gostaria de ver o esporte adequado com a 
tecnologia, de forma que os atletas tenham sua saúde preservada durante os anos e que no futuro a gente possa 
dizer: “realmente esse atleta passou a carreira dele sendo bem tratado e chegou em grandes condições no final da 
carreira”. 

Avanços após Rio 2016 — Acredito que o Brasil está em um processo de evolução, vem crescendo desde a criação 
da ABCD, e é um processo lento: a educação das pessoas, dos próprios atletas, das confederações, das entidades, 
de tentar entender o quanto é importante essa missão da ABCD. Acho que isso é um processo, nós estamos en-
gatinhando. A AMA nos ajuda muito trazendo toda a expertise que eles têm nos outros países. Acredito que os 
nossos profissionais estão ficando mais satisfeitos com o trabalho que está sendo feito nos últimos anos. 

Aproximação com os atletas  —Sendo regido por um outro atleta, você já entende que tem uma proximidade. 
Acho que a minha missão é trazer um pouco desse olhar que eu sempre tive durante os anos com relação aos   
atletas para que eles possam entender que tem uma pessoa que sabe o que eles estão passando, sabe o que eles 
passaram na carreira e sabe o que pode acontecer. Fico muito satisfeito de poder ajudar. Minha carreira toda eu 
tentei dar um viés de credibilidade para chegar neste momento e contribuir de uma outra forma. Eu acredito que 
os atletas, vendo um atleta nesse tipo de gestão, podem ficar mais à vontade e pensar somente em competir e no 
futuro deles.                                                   

Parte da entrevista de Ana Cláudia Felizola – rededoesporte.gov.br  
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 Nascida no Rio de Janeiro, a ex-ginasta olímpica Luisa Parente, 46 anos, iniciou a carreira como atleta de 
ginástica artística aos 6 anos, no Clube de Regatas do Flamengo. Ao longo dos 16 anos em que competiu,           
participou de torneios no Brasil e no exterior, tendo sido campeã brasileira em todas as categorias que disputou: 
mirim, infantil, infanto-juvenil e adulto. Mais do que isso, foi a primeira ginasta brasileira a participar de duas 
Olimpíadas consecutivas, em Seul 1988 e Barcelona 1992. Também se tornou a primeira brasileira a conquistar 
duas medalhas de ouro na ginástica artística em Jogos Pan-Americanos, em Havana 1991, no salto e nas barras 
assimétricas. 

 A nova secretária da ABCD encerrou a carreira esportiva aos 22 anos, nos Jogos Pan-Americanos de Mar Del 
Plata (1995), na Argentina. Depois disso, formou-se em educação física pela Universidade Gama Filho e em direito 
pela Universidade Candido Mendes. 

 Em 2016, Luisa Parente passou a atuar como membro do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem.    
Seguiu no TJD-AD até sua nomeação como secretária. Para ela, o trabalho no tribunal foi enriquecedor e a ajudará 
a compreender melhor a função que desempenha na ABCD. 
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   “Fiquei muito honrada com o convite. Aceito como um desafio e espero poder contribuir com  
     toda a minha experiência de atleta, de advogada e de auditora do Tribunal de Justiça Antidopa
     gem”, disse a campeã pan-americana. 

 Luisa é a terceira atleta de destaque a assumir a ABCD. Antes dela, Rogério Sampaio, campeão olímpico de 
judô em Barcelona 1992, e Emanuel Rego, campeão olímpico do vôlei de praia em Atenas 2004, atuaram como 
secretários. 

 “Eu agradeço a todos os antecessores. A ABCD já é muito consistente e opera a todo vapor. Claro que        
tentamos imprimir um pouco da nossa personalidade. Acho que a oportunidade que terei será essa, de dar um       
pouquinho da minha visão como atleta e como mulher também. Certamente a ABCD tem um histórico muito bom e 
uma equipe fabulosa, de pessoas que trabalharam desde o início e que merecem todo o nosso apoio”, elogiou. 

 Ela também falou sobre como sua atuação no TJD-AD contribuirá para o trabalho à frente da ABCD. “O      
julgamento em si é a última parte do processo, uma etapa que a gente teria até que evitar ao máximo. O ideal é 
prevenir, fazer toda a operação e não encontrar resultados analíticos adversos. Mas, encontrando, ele segue o 
trâmite de julgamento, e era isso que nós realizávamos no TJD-AD. Foi uma experiência importante e que me deu a 
visão dessa esfera, da qual a ABCD também faz parte, assim como o atleta, a equipe de apoio, de defesa, e os     
julgadores”, explicou. 

 Outro ponto positivo, além do fato de ser uma ex-atleta do alto rendimento, é que os cursos de educação 
física e de direito permitem a Luisa se identificar com outros aspectos importantes que vão nortear sua atuação na 
ABCD, seja no aspecto de levar a informação aos estudantes e profissionais de educação física, seja nas questões 
legais que a entidade deve tratar em seus processos. 

 “Essa minha bagagem me dá uma visão global. Poder unir a parte técnica do esporte com a parte jurídica, já 
que a gente sabe que a ABCD lida muito com regras, com normas, com padrões internacionais e também com a 
nossa legislação. Me dá a possibilidade de estar mais atenta a todos os detalhes para seguir a linha mais correta de 
atuação”, reforçou a nova secretária da ABCD. 

Luiz Roberto Magalhães - Ministério da Cidadania   
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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 primeiro trimestre de 2019, a 

ABCD teve participação ativa em eventos esportivos, de pequeno, 

médio e grande porte, nas cidades de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ 

e Curitiba/PR, como veremos a seguir. 
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A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD participou da 14ª edição da Corrida para a 

Paz. O evento é realizado pelo Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM) e ocorre simultaneamente 

em diversos locais do planeta e este ano foi organizado, no Brasil, pela Força Aérea Brasileira.  

 A 14º Corrida para a Paz contou com provas em Brasília e no Rio de Janeiro. Na capital, o evento, que 
não possui caráter competitivo, foi realizado no Eixão Sul e teve a participação de cerca de 6 mil pessoas,    
entre civis e militares. 

A ABCD contou com um espaço na tenda do Ministério da Defesa e, com isso pôde levar mais uma 

vez aos participantes e ao público em geral informações sobre a importância do controle de dopagem e da 

consciência do jogo limpo no esporte. 

“Para nós, eventos como a Corrida para a Paz são importantíssimos”, ressaltou a coordenadora de 

educação da ABCD, Cristiane Vera de Araújo. “Uma prova como essa atinge um público variado de atletas, 

desde os amadores até aqueles que treinam para disputar corridas regularmente. Tivemos a oportunidade 

de conversar com pessoas de todas as idades e isso nos ajuda muito a ampliar a divulgação sobre a impor-

tância do combate à dopagem no esporte. Gostaríamos de agradecer muito às Forças Armadas pela oportu-

nidade de estarmos presentes em mais uma edição da Corrida para a Paz”, prosseguiu Cristiane Araújo. 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

10 de março de 2019  

100 atendidos entre militares e comunidade em geral.  

Brasília/DF 

Corrida para Paz 

2019 
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 Na ocasião, a ABCD apresentou os kits utilizados no controle de dopagem e, além de dar explicações sobre 
o tema, distribuiu materiais educativos, como folders sobre os riscos à saúde e o efeito das drogas no organismo, 
folhetos sobre a Autorização de Uso Terapêutico (AUT), guias de bolso do atleta e panfletos com palavras cruza-
das com o tema #JogoLimpo. Quem também esteve presente foi o ABCDog, o simpático mascote da ABCD. 

 As sargentos do Exército Renata e Angélica, atletas do vôlei, e o sargento da Marinha Cesar Castro, atleta 
olímpico dos saltos ornamentais, acompanharam as apresentações da ABCD. 

 Brasiliense, Cesar Castro elogiou a iniciativa da ABCD, pois, como atleta de alto rendimento, ele entende 
bem a importância do jogo limpo no esporte. Cesar representou o Brasil em quatro edições das Olimpíadas:     
Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, tendo sido finalista em duas ocasiões, em Atenas e no Rio 
de Janeiro. 

 "Gostei muito, primeiro de ver o stand lá com todas essas informações. Normalmente, eu só vejo esse          
trabalho nas Olimpíadas, no Pan, nos Mundiais, mas isso é mais feito pela AMA. Acho importante esse tipo de 
ação no Brasil, porque o mais importante é informar os atletas. A evolução da dopagem é muito mais rápida do 
que a informação que chega aos atletas. E, às vezes, quando chega é tarde demais. A Cristiane, da ABCD, respon-
deu tudo o que eu perguntei e achei muito importante. Esse tipo de ação da ABCD é fundamental para educar, 
informar e previnir", afirmou Cesar Castro. 

Luiz Roberto Magalhães - Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania 



Relatório Anual 2019- ABCD  

12  

A Corrida para a Paz 2019 foi marcada pela visita do mascote 

da ABCD,  o ABCDog,  posou para fotos com crianças, adultos 

e atletas e os convidou a conhecer mais o trabalho desenvol-

vido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. 
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VIII SEMINÁRIO LEGAL  

ANTIDOPAGEM 

  A cidade de Assunção, no Paraguai, recebeu no dia 28.03.2019 a oitava edição do Seminário Legal Antido-
pagem da América do Sul. Representantes de 14 países, como Argentina, Chile, Brasil, Equador, Peru, Uruguai, 
México, República Dominicana e Costa Rica, estiveram presentes no evento que teve como objetivo construir 
um pensamento padronizado na atuação jurídica do controle antidopagem.  

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

28 de março de 2019  

Representantes de 14 países   

Assunção/Paraguai 
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 Entre os temas abordados no seminário estão gestão de resultados de amostras, ações e prazos em casos de 
resultados analíticos adversos, resolução de conflitos, políticas de monitoramento permanente e seu impacto na 
gestão de resultados. Também houveram encontros bilaterais para incentivar a cooperação entre as organizações 
da região latino-americana. A diretora do escritório latino-americano da  AMA/WADA, María José Pesce, afirmou 
que o seminário é estratégico para fomentar a prática do jogo limpo no esporte. 

Ascom - Ministério da Cidadania 

 O seminário reuniu juristas,     
advogados, integrantes de organizações   
nacionais e representantes da Agência 
Mundial Antidopagem (AMA). O Brasil 
foi representado por Thaysa Valeska 
Reis Figueiredo e por Fernando Ferraza 
Nardes (na foto ao lado), colaboradores 
da Coordenadoria de Gestão de Resul-
tados da Autoridade Brasileira de     
Controle de Dopagem (ABCD), entidade 
vinculada à Secretaria Especial do Es-
porte do Ministério da Cidadania. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA NO         

SENADO—DOPAGEM E            

SAÚDE PÚBLICA 

 As denúncias de uso de substância dopantes nos treinamentos e competições de fisiculturismo no Brasil fo-
ram debatidas, no dia 03.04.2019, em Audiência Pública na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no Senado Federal, 
em Brasília.  

 O diretor técnico da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), André Siqueira, ressaltou que a 
dopagem é uma fraude ao espírito esportivo e que o governo trabalha para proteger os atletas limpos. “Zelamos 
pela saúde do atleta. Nossa missão é levar ética para o esporte. A dopagem é contra tudo que o esporte prega, é 
jogar sujo, é trapaça no ambiente esportivo. Temos que combater tudo que vai contra o Jogo Limpo, não podemos 
nos conformar com a trapaça”, disse.  

 Segundo André Siqueira, a ABCD realizou 7.600 testes de controle de dopagem em atletas de 50 modalida-
des em 2018. O diretor ressaltou que a entidade se limita a executar testes em competições promovidas por     
entidades signatárias a Agência Mundial Antidopagem (AMA/WADA).  

 “Existem atletas que competem em eventos de organizações que não são signatárias a AMA/WADA. A ação 
sobre esse atleta é muito restrita. Não posso fazer teste nele, não posso mandar para o tribunal, não posso      
condená-lo. Até porque se ele for condenado a dois, três ou quatro anos ele vai continuar competindo no dia   
seguinte, porque é parte de uma organização que é fora do sistema”, esclareceu o diretor.  

 Para o presidente da CAS, o senador Romário (Pode-RJ), o problema da dopagem é uma questão de toda a 
sociedade brasileira. “A gente espera que definitivamente possamos exterminar a dopagem no esporte, porque é 
uma questão de saúde e também de segurança pública, porque mata pessoas”, disse.   
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 Romário anunciou que vai pedir aos órgãos de segurança que impeçam a realização de eventos de fisicul-
turismo que se recusem a realizar testes de controle de dopagem. “A gente vai fazer um comunicado à Polícia      
Federal e às polícias locais para fechar todos os eventos que tiverem a participação direta de dopagem. Fui  
atleta e sei do significado da dopagem. Trata-se de uma praga. É um crime que desmoraliza o esporte e        
compromete a saúde de milhares de brasileiros que praticam atividades físicas em academias”, afirmou. 

 Para a presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Tatiana Mesquita Nunes, a    
dopagem é mais do que uma questão esportiva. “Debater a dopagem é uma questão de saúde pública. Ela é    
também social, de exemplo para a sociedade como um todo. Tanto, que o anabolizante é disparado a primeira 
substância mais encontrada nos testes. A segunda são os diuréticos, que são agentes mascarantes de outras  
substâncias. Isso é extremamente preocupante”, destacou. 

 A senadora Leila Barros (PSB-DF), ex-jogadora de vôlei que disputou quatro edições de Jogos Olímpicos, 
lembrou do período de atleta, quando se dedicava aos treinos diários abdicou da adolescência e da família, sem 
a necessidade de utilizar substâncias proibidas para aumentar a performance esportiva.   

 “A questão da dopagem não é um problema só do esporte, mas da sociedade. O esporte está monitorado 
por meio da ABCD, mas é um problema de saúde pública, ao perder os jovens para o culto do corpo. Temos que 
ter uma maior fiscalização nas academias, o trabalho junto aos professores de educação física e discutir de   
forma aprofundada. O esporte virou um grande negócio para a indústria de entretenimento e o grande garoto  
propaganda do uso de substância de performance é o atleta. Os atletas estão sendo usados por essas pessoas 
que estão utilizando o esporte de forma errada”, frisou.  

 Segundo Tatiana Nunes, acompanhar a evolução das práticas fraudulentas é o grande desafio no        
combate à dopagem. “O nosso primeiro desafio no controle de dopagem é conseguir acompanhar as inovações,      
porque todo o sistema de médico, de nutricionista e de coaching, que gera muito dinheiro, faz com que as    
inovações estejam sempre à frente. A Agência Mundial Antidopagem adiciona novas substâncias proibidas na 
lista, mas amanhã surgem outras substâncias que os atletas irão utilizar”, denunciou.    

 A audiência contou também com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Musculação, 
Fisiculturismo e Fitness (CBMFF), Maurício de Arruda Campos. “O uso de drogas para a melhoria de performan-
ce é um problema de todos os esportes, não só do fisiculturismo. Hoje, a moçada mais nova perdeu a noção de 
tempo. O corpo que um fisiculturista demoraria 10 ou 15 anos para conseguir eles querem conquistar em    
poucos meses”, finalizou.  

 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

03 de abril  de 2019  

Cerca de 70 pessoas entre políticos, representantes es-

portivos, pessoas envolvidas com o esporte e público em 

geral. 

Brasília/DF 

Breno Barros – Ministério da Cidadania  
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 Ao longo da semana de 5 de abril, foram realizadas palestras com professores sobre o funcionamento dos 
testes de dopagem e a importância do uso responsável de medicamentos. Além disso, no Centro Olímpico e      
Paralímpico de Brasília , entre crianças, adultos e idosos, puderam participar de oficinas, jogos e atividades para 
reforçar a luta mundial contra as substâncias proibidas. "Vamos incentivar o esporte correto, jogado com as regras, 
sem que sejam usados artifícios que são nocivos, que prejudicam aqueles valores que todos aqui estão buscando, 
de superação, de integração", afirmou Denise Cardoso, secretária executiva de Políticas do Esporte da Secretaria 
de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

O objetivo da ABCD, por meio das campanhas educacionais, vai além do foco no alto rendimento. O    
intuito é que, ainda na iniciação esportiva, as crianças já tenham conhecimento sobre os riscos do uso de        
substâncias proibidas e a valorização do jogo limpo. Segundo o secretário indicado para a ABCD, o campeão   
olímpico de vôlei de praia Emanuel Rego, a iniciativa em Ceilândia foi a primeira de uma sequência. "Temos uma 
série de datas preparadas para fazer as ações educacionais. Aqui é só o princípio, uma degustação do que a gente 
pode fazer para levar o conhecimento da antidopagem a outras áreas e profissionais", adiantou. 

Play True Day             

Dia do Jogo Limpo 2019 
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 "É na base, na formação, onde começam a se acostumar com a disciplina do esporte, com a dedicação, em 
sonhar ser atletas. O mais importante é a saúde dessas crianças, a transformação delas em grandes cidadãos para 
o futuro", completou Washington Cerqueira, secretário indicado para a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social (Snelis). 

 

 Também presente à cerimônia, o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta,      
destacou que a entidade está implementando políticas de prevenção e combate à dopagem. "Ao longo de toda a 
nossa história em Jogos Olímpicos, o Brasil se orgulha de jamais ter tido um caso de dopagem em qualquer atleta 
brasileiro. Isso é fruto do trabalho de conscientização de que o resultado tem que vir por meio do esforço do     
atleta",    reforçou. 
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Brasília – Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O,  de 5 a 10 de Abril 

Esta ação foi uma parceria  com o Governo do Distrito Federal, que cedeu o espaço para execução das ações 
abaixo: 

• Divulgação  antecipada do Play True Day,(dia do jogo limpo) por meio de convite impresso e de mídia aos 

atletas do Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O - COP; 

• Atletas renomados, Ariosvaldo da Silva Parré (paratletismo) e Sérgio Oliva (Hipismo) compareceram           

juntamente com o mascote da ABCD, o ABCDog, para entrega de convites aos frequentadores do COP no dia 

09/04/2019; além de participarem ativamente no dia da culminância do Play True Day – 10 de abril, tirando 

fotos com as crianças e demais participantes; 

• Palestra aos profissionais do COP; 

• Além da comemoração do Play True Day também ocorreu a divulgação da Campanha #JOGOLIMPO com a 

montagem do estande; 

• Realização de aulões simultâneos de zumba e hidroginástica; além das turmas de natação, futebol e          

basquetebol; 

• Distribuição de camisetas #JOGOLIMPO; 

• Fotos no painel do Play True Day; 

• Circuito de atividades buscando a disseminação dos 

valores do espírito esportivo. 
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DEPOIMENTOS DE DESTAQUE 

"Temos uma série de datas preparadas para fazer as ações educacionais. Aqui é só o princípio, uma  de-

gustação do que a gente pode fazer para levar o conhecimento da antidopagem a outras áreas e profissionais".  

Emanuel Rego, Secretário Nacional da ABCD e  Campeão Olímpico de Vôlei de Praia. 

 

"Vamos incentivar o esporte correto, jogado com as regras, sem que sejam usados artifícios que são noci-

vos, que prejudicam aqueles valores que todos aqui estão buscando, de superação, de integração". 

Denise Cardoso, Secretária Executiva de Políticas do Esporte da Secretaria de Esporte e  Lazer do Distrito 

Federal. 

 

"Esse tipo de evento mostra aos atletas a importância do jogo limpo, de não tentar burlar o sistema, usar 

de outras formas para superar o adversário. Isso que é o importante da vitória, é você ganhar com o seu treina-

mento. Você tem que ser 'dopado' de superação, de força e de foco". 

Parré, oito vezes medalhista nos Jogos Parapan-Americanos. 

 

“Tenho 17 anos de carreira, já fui testado algumas vezes nos exames antidopagem. Essas ações ensinam 

as crianças que elas precisam usar da superação, do foco, do treinamento árduo de todo dia. Não é fácil, mas é 

gratificante conseguir uma medalha paralímpica ou em Mundiais, é um sonho realizado que você leva para o res-

to da vida".  

 Sérgio Oliva, duas vezes medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 

 

"Acho importante introduzir esse assunto para a criança. Assim como o acesso é facilitado, a  informação 

de prevenção também deve ser". 

Ketlin Madeiro, servidora pública 35 anos, mãe da pequena Júlia, de 5 anos, aluna do centro. 

 

"Para a formação de um grande atleta, é preciso que ele saiba respeitar as diretrizes do esporte. 

Não há nada mais gratificante do que conquistar uma vitória limpa e justa, resultado do seu esforço, da 

sua dedicação e da sua qualidade no esporte. A vida de atleta é de abrir mão, mas é uma vida muito grati-

ficante". 

Igor Tavernard, Vice-campeão nas Paralimpíadas Escolares de  2018.          

Ascom - Ministério da Cidadania 
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Brasília –  Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, 20 de Abril  

Na final do Campeonato Estadual Candagão, o jogo Brasiliense x Gama reuniu um público de  16.392   
pessoas. 

 Os jogadores entraram em campo segurando as mãos das crianças. As crianças usavam a camiseta  
#Jogolimpo e um banner do Play True Day. Além disso, o telão do estádio exibiu a explicação da campanha Play 
True com o logotipo ABCD e AMA. 
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Rio de Janeiro –  Estádio do Maracanã, 21 de Abril 

 O jogo Flamengo x Vasco reuniu 52.934 pessoas no Estádio do Maracanã como parte da Final do Campeonato 
Carioca.          

Os jogadores de futebol entraram em campo segurando as mãos das crianças. As crianças usavam a camiseta 
#Jogolimpo e um banner do Play True Day. Além disso, o telão do estádio exibiu a explicação do Play True Cam-
paign com os logotipos ABCD e AMA. 

É importante enfatizar que este jogo foi transmitido na TV com uma audiência estimada em 20 milhões de    
pessoas. 
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ESTATÍSTICAS 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

10 a 21 de abril de 2019  

Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ 

70.733 pessoas entre crianças, jovens atletas, atletas profis-

sionais, equipe de apoio dos atletas, pais, autoridades e    

comunidade esportiva em geral.  
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CAMPEONATO BRASILEIRO 

DE BOULDER– ABEE 

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

atletas de base e de alto rendimento no âmbito esportivo”.  

 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, houve tempo disponível para dirimir dúvidas. Alguns dos temas mais      
debatidos durante o evento foram: 

• Como solicitar uma AUT; 

• Quais as documentações necessárias para a solicitação de uma AUT; 

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

• Prazo de resposta de AUT; 

• Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas; 

• Importância da educação para técnicos e pessoal de apoio ao atleta. 

Tendo em vista prestigiar o convite feito pela Associação Brasileira de Escalada Esportiva – ABEE para     

realização de palestras educativas que disseminem os conceitos de ética e prevenção à dopagem aos 84 principais   

atletas ranqueados na modalidade de escalada, prova boulder e de velocidade 2019, dois membros do                 

Departamento Técnico da ABCD compareceram como palestrantes na cidade de Curitiba/PR. 
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  Os atletas, pais e treinadores ouviram a explicação da ABCD sobre como se dá o processo de 

  controle de dopagem e puderam ver de perto materiais utilizados nos controles de dopagem no 

 Brasil, inclusive os kits de coleta de sangue e urina. As atividades realizadas no evento foram: 

  

• Coordenadora-Geral da ABCD, Adriana Taboza, ministrou a Palestra com conteúdo de operações; 

• Coordenadora de Educação da ABCD, Cristiane Vera, também ministrou a palestra; 

• Utilização do retroprojetor para apresentar o conteúdo; 

• Entrega das camisetas e dos guias de bolso para todos. 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

27 de abril de 2019  

Participação de cerca de 84 atletas 

Curitiba/PR 



Relatório Anual 2019- ABCD  

28  

CIRCUITO LOTERIAS CAIXA     

1ª FASE NACIONAL (NATAÇÃO) 

 O Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, recebeu no dia 10.05.2019 a primeira etapa nacional 
do Circuito Brasil Loterias Caixa de Natação. Antes do início das disputas, cerca de 80 profissionais das equipes de 
apoio dos atletas, como treinadores e fisioterapeutas da natação paralímpica, participaram de uma palestra       
educativa sobre antidopagem, no dia 9.05.19, com o diretor técnico da Autoridade Brasileira de Controle de        
Dopagem (ABCD), André Siqueira.   

 O objetivo da apresentação foi esclarecer para os profissionais os riscos à saúde no uso de substâncias e   
métodos proibidos, além de promover o debate e a disseminação do conhecimento técnico que envolve todo o 
processo de controle de dopagem. 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

10 de maio de 2019  

Participação de cerca de 80 atletas profissionais das 

equipes de apoio dos atletas da natação paralímpica. 

São Paulo/SP 

 A disputa contou com a participação de 236 atletas, de 14 Estados mais o Distrito Federal, até sábado 
(11). O evento foi ainda a última oportunidade para os nadadores atingirem os índices classificatórios para os 
Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 e o Mundial da modalidade, em Londres. 

 O Circuito Loterias Caixa foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e patrocinado pelas 
Loterias Caixa. Este é o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo. 
Composto por quatro fases regionais e duas nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desporti-
vas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar 
oportunidade para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país.  

Ascom – Secretaria Especial do Esporte, com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
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HIPISMO 

Tendo em vista prestigiar o convite feito pela Confederação Brasileira de Hipismo – CBH para realização de 

palestras educativas que disseminem os conceitos de ética e prevenção à dopagem aos atletas, pais de atletas e 

treinadores que estavam participando da Copa JK de Hipismo, na cidade de Brasília. Compareceram dois membros 

do Departamento Técnico da ABCD, sendo a Coordenadora-Geral Adriana Taboza e a Técnica Márcia Nunes. 

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

para atletas de base e de alto rendimento no âmbito esportivo”.  

 A apresentação foi realizada tanto para os atletas quanto para a equipe de apoio, que incluiu treina-
dores, pais e demais membros da delegação.  

 O Dirigente da CBH  informou que os atletas que estavam na palestra são das categorias de base do 
hipismo e que provavelmente chegarão à seleção brasileira Sênior com vistas a competir nos jogos         
olímpicos. 

 Além das atividades ministradas, houve tempo disponível para dirimir dúvidas e alguns dos temas 
mais debatidos durante o evento foram: 

• Como solicitar uma AUT; 

• Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas; 

• Importância da educação para técnicos e pessoal de apoio ao atleta. 



Relatório Anual 2019- ABCD  

31  

ESTATÍSTICAS 
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 Os atletas, pais e treinadores ouviram a explicação da ABCD sobre como se dá o processo de controle de 

dopagem e puderam ver de perto materiais utilizados nos controles de dopagem no Brasil, inclusive os kits de cole-

ta de sangue e urina. As atividades realizadas no evento foram: 

 

• Coordenadora-Geral da ABCD ministrou a Palestra; 

• Utilização do retroprojetor para apresentar o conteúdo; 

• Entrega das camisetas e dos guias de bolso para todos. 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

17 de maio de 2019 

Participação de cerca de 25 pessoas entre atletas, pais e 

treinadores 

Brasília/DF 
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 Sessenta atletas da elite nacional do ciclismo de pista disputaram a primeira etapa da Taça Brasil de Pista. 
Além de distribuir pontos válidos pelo ranking nacional, a competição, realizada no Velódromo do Jardim        
Botânico de Curitiba (PR), contou ainda com uma palestra educativa sobre a importância da antidopagem,      
ministrada pelo secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Emanuel Rego. 

 “A transferência de conhecimento sobre antidopagem é uma das ações mais importantes na busca pelo 
jogo limpo. A convite da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), tivemos a oportunidade de divulgar a        
importância das comissões técnicas das equipes na proteção da saúde de seus atletas. Vários campeões           
brasileiros de ciclismo estavam presentes”, comentou o secretário da ABCD. 

TAÇA BRASIL DE CICLISMO 

DE PISTA 
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  O objetivo do encontro, realizado no dia 17.05.19, foi esclarecer a atletas, pais, técnicos, árbitros e 
  dirigentes do ciclismo quanto aos riscos à saúde no uso de substâncias e métodos proibidos.       
Campeão olímpico no vôlei de praia, Emanuel apresentou ainda sua trajetória como atleta e as conquistas      
alcançadas por meio do jogo limpo. 

 No dia seguinte, o secretário participou da abertura da Taça Brasil, ao lado do prefeito Rafael Greca e do 
presidente da CBC, José Luis Vasconcellos. Também estiveram presentes o presidente e a diretora técnica da 
Federação Paranaense de Ciclismo, Eduardo Pereira e Mônica Braga, respectivamente; os diretores da Secretaria 
Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Thiago Soares, Carlos Pijak Jr e Ronaldo Babiak; o presidente do Institu-
to Municipal de Administração Pública, Alexandre Matschinske; e o vereador Rogério Campos. 

 A Taça Brasil teve a participação de atletas de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São 
Paulo. O evento foi realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), com apoio da Prefeitura Municipal 
de Curitiba, da Federação Paranaense de Ciclismo e do Instituto Cidadania e Voluntariado. Após a etapa de     
Curitiba, a competição seguiu para outras duas cidades. Todas as etapas foram válidas pelo Ranking Nacional. O 
evento contou com as categorias oficiais Junior e Elite (masculino e feminino), além da categoria Open Master, 
aberta para amadores. 

Ascom – Secretaria Especial do Esporte, com informações da Prefeitura de Curitiba e da CBC   

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

17 de maio de 2019 

Participação de cerca de 150 pessoas  

Curitiba/PR 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

24 de maio de 2019 

Participação de cerca de 90 pilotos  

Goiânia/GO 

AUTOMOBILISMO              

CATEGORIA ENDURANCE 

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou no dia 24.05.19, no Autódromo Internacio-
nal de Goiânia, uma palestra educativa sobre a importância da antidopagem a pilotos, médicos, chefes de equipe 
e dirigentes da Confederação Brasileira de Automobilismo que estavam na cidade para a prova Quatro Horas de 
Goiânia, equivalente à 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. 

 Durante o bate-papo, um público estimado em 90 pessoas pôde conhecer melhor as violações mais comuns 
às regras do Código Mundial Antidopagem, conhecer o endereço virtual para acessar a lista de substâncias proibi-
das e ter mais detalhes sobre a Autorização para Uso Terapêutico (AUT). 
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 Ministrada pela coordenadora de Operações da ABCD, Maria Fernanda Carraca Frias, a palestra esclare-
ceu os riscos à saúde do uso de substâncias e métodos proibidos e enfatizou a importância do jogo limpo. “O 
intuito é sempre divulgar conhecimento e proteger o atleta que decide competir de forma limpo. Foi um bate-
papo rápido para engajar esse público no combate à dopagem. A gente entende que o conhecimento precisa 
ser compartilhado não só com o atleta, mas por todos os responsáveis pelo desempenho dele”, afirmou Maria 
Fernanda. 

 A iniciativa faz parte de uma série de ações adotadas pela ABCD para fortalecer o combate à dopagem e 
ajudar na conscientização sobre o tema, além de educar atletas e todos os envolvidos em competições esporti-
vas no Brasil. “Difundir conhecimento é sempre uma agenda positiva, e criar uma canal de comunicação com as 
modalidades é muito importante”, completou a coordenadora de operações da ABCD. 

Ascom - Ministério da Cidadania   



Relatório Anual 2019- ABCD  

37  

CIRCUITO LOTERIAS CAIXA     

1ª FASE NACIONAL   

(ATLETISMO PARALÍMPICO) 

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) montou um estande interativo no Centro de Trei-
namento Paralímpico, em São Paulo, para que, durante os dias de competição da 1ª Fase Nacional do Circuito 
Loterias Caixa de Atletismo Paralímpico, atletas, técnicos, árbitros e familiares pudessem aprender um pouco 
mais sobre a Campanha #JogoLimpo e sobre a prevenção de problemas de saúde ocasionados pelo o uso de 
substâncias e métodos proibidos.   
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ESTATÍSTICAS 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

7 a 9 de junho de 2019 

315 atletas entre atletas, pais e equipe de apoio 

São Paulo/SP 

 Pelo estande passaram mais de 300 pessoas, entre os competidores, pais, acompanhantes, técnicos e   
árbitros de atletismo e futebol de 5. Todos eles ouviram explicações sobre o processo de controle de dopagem, 
como fazer a solicitação de uma autorização de uso terapêutico (AUT) e tomaram conhecimento da lista atuali-
zada de substância e métodos proibidos da Agência Mundial Antidopagem (AMA). 

 "Os programas não se restringem a atletas de alto rendimento, mas buscamos informar todas as pessoas 
que participam do esporte, inclusive pais e o pessoal de apoio dos atletas. Cada um detém o potencial de virar 
um multiplicador das informações", explicou Lorena Rabelo, coordenadora da Diretoria Técnica da ABCD. 

 “Essa iniciativa é muito importante. Aqui a gente pode conhecer mais sobre as substâncias proibidas e, 
principalmente, tirar dúvidas que todos nós temos sobre o assunto", afirmou Ricardo Alves, que estava em São 
Paulo para a competição. Ele é um destaques nacionais da classe F55 do arremesso de peso. 
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 Após testar os conhecimentos em um jogo interativo disponível em uma tela touchscreen, Ricardo elogiou a 
iniciativa. “O departamento médico do Comitê Paraolímpico Brasileiro sempre nos orienta e mantém todos os 
atletas informados sobre as atualizações das substâncias proibidas. Já passei por testes antidopagem, e, mesmo 
assim, são muitos detalhes que podem passar sem você perceber. Ali no jogo, na tela digital, aprendi muitas     
coisas novas”, completou o atleta, que participou dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016 e pretende repetir a dose   
daqui a um ano em Tóquio. 

 O Circuito Loterias Caixa foi organizado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e patrocinado pelas     
Loterias Caixa. É o mais importante evento paraolímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo.         
Composto por quatro fases regionais e duas nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em 
todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidade 
para atletas de elite e novos valores do esporte paraolímpico do país. 

Ascom - Ministério da Cidadania   
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AUDIÊNCIA PÚBLICA               

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 A Coordenadora-geral da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD, Adriana Taboza, 
participou, no dia 12.06.19, em Brasília, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. 

 Iniciativa da deputada Flávia Morais (PDT-GO), a audiência tratou do tema “Dopagem no esporte” e, 
além da representante da ABCD, participaram o médico Eduardo De Rose, referência internacional para 
assuntos relativos ao combate à dopagem; Maurício de Arruda Campos, presidente da Confederação Brasi-
leira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness; Alexandre Bortolato, representante no Brasil da Federação 
Internacional de Fisiculturismo; Juscelino Santos Nascimento, atleta da Confederação Brasileira de Muscu-
lação, Fisiculturismo e Fitness; e Humberto Panzetti, representante da Organização Nacional das Entidades 
do Desporto (ONED). A presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem – TJD-AD, Tatiana Nunes, 
foi convidada, mas não pôde estar presente. 
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 A audiência foi aberta com uma apresentação de Adriana Taboza. Em sua fala, além de explicar a história e 
o papel da ABCD, Adriana ressaltou a relevância do debate sobre a luta contra a dopagem no Brasil. 

 “Gostaria de enaltecer a importância deste momento, por trazer ao debate um assunto tão relevante para 
toda nossa sociedade e não apenas para os praticantes do esporte de alto rendimento”, elogiou. 

 “O esporte forma cidadãos. Dentro do esporte, podemos reproduzir todos os princípios éticos e morais de 
nossa sociedade. Nesse contexto, a política nacional antidopagem visa garantir, principalmente no esporte de alto 
rendimento, o direito do atleta de ter um esporte livre da dopagem e de ter, assim, sua saúde preservada em um 
ambiente esportivo íntegro”, prosseguiu Adriana Taboza. 

 A coordenadora da ABCD destacou o trabalho da entidade e deu exemplos que comprovam o nível de atua-
ção em todo o território nacional. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem é um dos legados dos Jogos 
Rio 2016. Nascida com a missão de consolidar a consciência antidopagem e defender, no âmbito nacional, o     
direito fundamental dos atletas de participarem de competições esportivas livres de quaisquer formas de          
dopagem, a ABCD, entre 2012, seu primeiro ano de atividades, e 2018 acumulou números expressivos: 

 • 223 mil atletas, técnicos e profissionais do esporte participaram de ações educacionais promovidas pela 
ABCD 
 • 44 seminários, palestras, eventos e jornadas foram organizados pela ABCD 
 • 129 oficiais de controle de dopagem foram capacitados 
 • 15 mil testes de sangue e urina foram realizados 

 Adriana destacou ainda o papel relevante do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem – LBCD, um 
dos 29 laboratórios acreditados pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) para análises de amostras colhidas 
para exames antidopagem no mundo. 

 O LBCD, localizado no Rio de Janeiro e que também é um dos legados dos Jogos Rio 2016, é fruto de um 
investimento de R$ 163,6 milhões do Governo Federal. O laboratório é hoje responsável pela análise de todas as 
amostras colhidas pela ABCD. Antes, essas amostras tinham que ser enviadas para laboratórios fora do país, o que 
aumentava consideravelmente os custos das operações. 

Saúde pública 

 O médico Eduardo De Rose deu uma verdadeira aula sobre a história da dopagem no esporte e, mais      
importante, alertou sobre os sérios problemas de saúde decorrentes do uso de substâncias ilegais como anaboli-
zantes e hormônios, entre outras. 
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 “Esse é um problema de saúde pública”, frisou De Rose. “Hoje, os jovens nas escolas usam anabolizantes 
para terem um corpo sarado. Isso passa para as academias e avança para o esporte de alto rendimento. O combate 
passa por dois lados: pela educação e pelo controle. Assim, quero cumprimentar vocês pelo trabalho em procurar 
restringir esse problema, que é muito sério”, afirmou De Rose. 

 Em sua apresentação, o presidente da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness, Mau-
rício de Arruda Campos, falou sobre a proliferação da dopagem nas academias e reforçou o alerta feito por De   
Rose: “O Brasil tem hoje 33 mil academias de musculação e 8 milhões de praticantes. Estamos tratando, sim, de 
um problema de saúde pública”. 

 Na sequência, Alexandre Bortolato, representante no Brasil da Federação Internacional de Fisiculturismo, 
destacou o papel da ABCD como aliada da modalidade na luta por um esporte livre da dopagem. Para ele, trata-se 
de um assunto que precisa ser debatido inclusive nas escolas. “A ABCD é excepcional no trabalho de combate à 
dopagem no fisiculturismo brasileiro. Precisamos educar nossos jovens e acredito que esse assunto deva ser trata-
do dentro das salas de aula”, sugeriu Borbolato. 

 Ao final das apresentações, Juscelino Nascimento, praticante do fisiculturismo, falou sobre a importância do 
jogo limpo no esporte. Ele começou no fisiculturismo aos 12 anos e hoje, aos 46 anos, orgulha-se de ser o que ele 
mesmo chamou de um atleta limpo. 

 “Eu sou um atleta puro, natural. Eu consegui me classificar para os Jogos Pan-Americanos, já visitei oito paí-
ses competindo e sempre fazendo exames antidopagem em todas as competições. O meu nome já está na AMA. 
Eles têm todos os meus dados e podem aparecer a qualquer momento. Eu nunca tive medo em relação a isso”, 
declarou o atleta, que representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. 

 Encerradas as apresentações, Adriana Taboza fez várias ponderações e, ao responder a uma pergunta de 
uma internauta, voltou a destacar o papel fundamental que a educação tem no combate à dopagem. 

 “Hoje, a educação é a prioridade da Agência Mundial. Nós, como braço da AMA, temos obrigação de acionar 
o Estado e levar isso a todos os entes que estão envolvidos direta ou indiretamente no esporte, inclusive os pais”, 
explicou a representante da ABCD. 

 “Precisamos divulgar um pouco mais a ABCD, principalmente nas modalidades não-olímpicas. Temos atuado 
intensamente nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas Escolares, onde trabalhamos com um público formado por     
crianças e jovens até 17 anos. Algumas das nossas maiores ações estão nessas duas competições, pois entendemos 
que educar os jovens é algo fundamental para o sucesso de todo trabalho relacionado ao combate à dopagem”, 
finalizou Adriana Taboza. 

Luiz Roberto Magalhães – Ascom – Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

7 a 9 de junho de 2019 

315 atletas entre atletas, pais e equipe de apoio 

São Paulo/SP 
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5ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO 

DOS JOGOS MILITARES        

MUNDIAIS 

 Para prestar esclarecimentos sobre riscos à saúde que o uso de substâncias e métodos proibidos podem 
causar, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou no dia 26.06.19, na Comissão Desportiva 
da Aeronáutica uma palestra educativa para coordenadores e equipes de apoio técnico que atuarão nos Jogos 
Mundiais Militares, que serão disputados no mês de outubro, na cidade de Wuhan, na China. 

 Cerca de 80 pessoas participaram da palestra, que integrou a reunião de preparação para o evento mundi-
al. O secretário Nacional Substituto da ABCD, André Valentim Siqueira Rodrigues, falou sobre os principais proce-
dimentos de controle de dopagem, os valores do espírito esportivo e prestou esclarecimento sobre a Autorização 
para Uso Terapêutico (AUT). 

 A iniciativa faz parte de uma série de ações adotadas pela ABCD, para fortalecer o combate à dopagem e 
ajudar na conscientização sobre o tema, além de educar atletas e todos os envolvidos em competições             
esportivas. 

Ascom – Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

26 de junho de 2019 

80 pessoas entre treinadores e equipe de apoio 

Rio de Janeiro, RJ 
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REUNIÃO NO TRIBUNAL DE    

JUSTIÇA DESPORTIVA            

ANTIDOPAGEM 

 O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) reuniu-se para julgamentos no dia 05.07.19. O 
secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Décio Brasil, fez uma visita de cortesia ao tribunal 
antes da sessão de julgamentos. Na ocasião, o Procurador-Geral Paulo Marcos Schmitt aproveitou para elogi-
ar o trabalho desenvolvido pela Coordenação Geral de Gestão de Resultados da Autoridade Brasileira de  
Controle de Dopagem (ABCD).   
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 “O que a gente percebe pela Procuradoria é que a ABCD tem um zelo todo especial, dentro das normas 
do Código Mundial Antidopagem, no que se refere à gestão de resultados, desde o momento da coleta até o 
encaminhamento do resultado positivo, com todas as diligências necessárias. Isso facilita bastante o trabalho da 
Procuradoria”, afirmou Schmitt. “Fiz questão de fazer esse elogio e também chamei atenção para a necessidade 
de ampliar a ação preventiva e educativa. Temos uma máxima de educar primeiro para não punir depois. Talvez 
essa seja uma das missões mais importantes da ABCD junto com as confederações e entidades esportivas”, 
acrescentou. 

 O vice-presidente do TJD-AD, o tenente coronel Guilherme Farias da Silva, explicou que na quinta-feira 
foram realizados os julgamentos de seis casos. “Com a maturidade do tribunal, os processos têm ganhado mais 
vulto, com a presença de advogados, dos atletas, e cada vez com defesas mais substanciais”, ressaltou. 

 A reunião do TJD-AD contou ainda com a presença do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, que foi recebido pelo secretário especial Décio Brasil. “Recebi o ministro  
Caputo e travei meu primeiro contato com os auditores nessa visita de cortesia ao tribunal”, afirmou Brasil. “O 
trabalho tem unificado as decisões sobre o problema da dopagem e nos dá credibilidade perante a comunidade 
internacional”, apontou. 

 O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem foi criado pela Lei 13.322 de 2016, e realizou seu primeiro 
julgamento em agosto do ano seguinte. A criação do TJD-AD foi uma exigência da Agência Mundial Antidopa-
gem (AMA), que determinava que o país tivesse um único tribunal para julgar todos os casos de dopagem,     
independentemente da modalidade esportiva. Antes, esses casos eram julgados pelos Tribunais de Justiça    
Desportiva das confederações brasileiras. Os integrantes do tribunal foram indicados pela Comissão Nacional de 
Atletas (CNA), pelas confederações esportivas e pelo Governo Federal. 

Ascom - Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

05 de julho de 2019 

Membros do TJD-AD e autoridades 

Brasília, DF 
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VISITA TÉCNICA AO                 

LABORATÓRIO BRASILEIRO    

DE CONTROLE DE DOPAGEM 

(LBCD) 

 Integrantes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) fizeram uma visita técnica ao 
Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos 
dias 4 e 5 de julho de 2019. Na ocasião, a comitiva teve a oportunidade de visitar as instalações do laborató-
rio, fortalecer a parceria e participar de atividades relacionadas ao prazo de liberação de resultados e ao   
armazenamento de amostras.  
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 “Tivemos uma troca de informações muito grande e muito interessante. Apesar de a ABCD e o LBCD    
serem dois órgãos separados e com autonomia, o sistema antidopagem é um só, e essa engrenagem tem que 
ser muito bem alinhada”, comenta André Siqueira, diretor técnico e secretário substituto da ABCD. “Vimos   
processos administrativos, de inteligência, de gestão, e alinhamos tudo isso”, acrescenta. 

 Também participaram da visita a coordenadora-geral da ABCD, Adriana Taboza, a coordenadora de    
operações Maria Fernanda Carraca, o chefe de divisão Bruno Almeida e a analista Cíntia Csucsuly. “O LBCD é 
impressionante. É o único laboratório da América do Sul, um dos três únicos do Hemisfério Sul. Eles têm um 
pessoal altamente qualificado e fazem um trabalho magnífico”, elogia André Siqueira. 

 O LBCD contou com um investimento de R$ 163,6 milhões do então Ministério do Esporte, recursos que 
foram aplicados em obras físicas, na compra de equipamentos, materiais, insumos, mobiliário e na operação do 
local, além de atividades realizadas durante os Jogos Rio 2016.  

Ascom – Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

04 e 05 de julho de 2019 

Diretoria Tecnica da ABCD e colaboradores do LBCD 

Rio de Janeiro, RJ 
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LANÇAMENTO DA NOVA        

MARCA ABCD 

 Para reforçar a evolução do trabalho realizado pela Autoridade Brasileira Controle de Dopagem (ABCD), 
vinculada à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, foi lançada na tarde do dia 09.07.19, em 
Brasília, a nova marca do órgão. O secretário especial do Esporte, Décio Brasil, apresentou o símbolo que busca o 
alinhamento à filosofia da Agência Mundial Antidopagem, por meio da união, conexão e igualdade entre os     
atletas.  

 “A nova marca vai no caminho do que o governo atual propõe, de transformação e de enaltecimento de 
valores. Aqui procuramos fortalecer ainda mais a ABCD e ampliar a nossa campanha Jogo Limpo, com atletas   
limpos e esporte limpo”, destacou. 

 Para o secretário substituto e diretor técnico da ABCD, André Siqueira, um dos principais objetivos do ór-
gão é zelar pela ética no esporte. “O nosso trabalho está em preservar a saúde do atleta e a saúde do esporte. 
Neste ano, temos um novo tripé de fundamentação que se baseia na informação, educação e prevenção. A nova 
marca dá início também ao nosso novo caminho”, ressaltou. O lançamento contou também com a presença da ex
-atleta e secretária indicada da ABCD, Luísa Parente.  
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 A ABCD se dedica em consolidar a consciência antidopagem no esporte brasileiro e defende o direito dos 
atletas de participarem de competições livres de quaisquer formas de dopagem. Já foram investidos (de 2014 
até 2018) R$37,9 milhões na implementação e no desenvolvimento da Política Nacional de Controle de           
Dopagem e 223 mil pessoas, entre atletas, técnicos e profissionais do esporte, participaram de ações educacio-
nais. 

A marca   

 Mantendo a representatividade proposta por Pierre de Coubertin, a marca tem as cores que estão nos 
anéis olímpicos, azul, amarelo, verde, preto e vermelho, representando a união de todos os países. Também   
estão presentes dois elementos simbólicos: as órbitas irregulares, que dão dinâmica, movimento e modernida-
de; e os círculos, com uma sequência multicolorida já conhecida, a dos anéis olímpicos, estes que remetem a 
conceitos como força, garra e energia e representam a ação presente em toda modalidade esportiva.  

Jéssica Barz—Ascom - Ministério da Cidadania 

DESTAQUE NAS MÍDIAS SOCIAIS 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

09 de julho de 2019 

Secretário Especial do Esporte, Colaboradores da ABCD e 

autoridades. 

Brasília, DF 
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27ª JORNADA DE ATUALIZAÇÃO 

E RECERTIFICAÇÃO DE          

OCD E OCS 2019 

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) promoveu, no sábado,  13.7.19, a 27ª Jornada de 
Atualização e Recertificação de Oficiais de Controle de Dopagem (OCD) e Oficiais de Coleta de Sangue (OCS), no 
Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. 

 O diretor técnico da ABCD, André Siqueira, ressaltou que, a cada dois anos, os Oficiais de Controle de Do-
pagem – uma regra da Agência Mundial de Controle de Dopagem (AMA) para o mundo inteiro – têm que ser  
recertificados. “É uma atualização para se conhecer as regras novas, terminações novas, e para reavivar alguns 
conhecimentos que possam estar esquecidos na memória”, disse. 

 “Fazemos essa recertificação a cada dois anos para manter o controle de dopagem do país em dia. Temos 
que ter a claridade dos testes, abrangência nacional, e oficiais em quantidade suficiente para se fazer os testes 
que são necessários. Se ficamos sem oficiais, não fazemos o controle. E, sem controle, a ABCD não tem sentido, 
já que os pilares que a sustentam são o controle e a educação contra dopagem”, acentuou.  

 A jornada foi composta por informações teóricas e práticas, objetivando a atualização e recertificação com 
eficiência e eficácia dos profissionais que já são certificados pela ABCD. Todo o conteúdo do treinamento foi   
baseado no Código Mundial Antidopagem e nos Padrões Internacionais estabelecidos pela Agência Mundial de 
Controle de Dopagem (AMA) e nos procedimentos técnicos vigentes na Autoridade Brasileira de Controle de  
Dopagem. 

 Informações acerca do correto preenchimento dos formulários – Formulário de Controle de Dopagem,  
Relatório Suplementar e Cadeia de Custódia, dentre outros – também foram passadas. A 27ª jornada foi constitu-
ída de parte teórica, seguida de uma prova para avaliar os conhecimentos dos 40 oficiais que participaram do 
evento.   

Ascom – Ministério da Cidadania 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

13 de julho de 2019 

Total de 40 participantes entre Oficiais de Controle de 

Dopagem e Oficiais de Coleta de Sangue. 

São Paulo, SP 
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ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE 

DESPORTOS AQUÁTICOS (ABDA) 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

24 de julho de 2019 

Participação de cerca de 111 pessoas entre atletas  (83) e 

equipe de apoio (28) 

Bauru/SP 

 Para esclarecer os riscos que o uso de substâncias e métodos proibidos pode causar à saúde, o secretário 
substituto e diretor técnico da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), André Siqueira, esteve na 
Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), em Bauru (SP), onde deu palestras educativas a atletas e 
equipe técnica, no dia 24.7.2019. 

 André Siqueira falou sobre os principais procedimentos de controle de dopagem e os valores do espírito 
esportivo. A iniciativa faz parte de uma série de ações da ABCD para fortalecer o combate à dopagem e ajudar na 
conscientização sobre o tema, além de educar atletas e todos os envolvidos em competições esportivas. 

 "O assunto é pertinente à realidade do esporte e fundamental para o enriquecimento pessoal de todos os 
que puderam entender como é realizado o controle antidopagem", disse o diretor. 

 Estiveram presentes 83 atletas com mais de 16 anos, das modalidades de polo aquático, natação e         
atletismo, e 28 membros da equipe de apoio, entre técnicos, médicos, gestores nutricionistas e fisioterapeutas. A 
associação atende cerca de 6 mil crianças, a partir dos 6 anos.  

Fonte: Associação Bauruense de Desportos Aquáticos  
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PARALIMPÍADAS                   

UNIVERSITÁRIAS 2019 

Nos dias 24 a 27 de julho de 2019 a ABCD apresentou um modelo de Estação de Controle no Centro de 
Treinamento Paralímpico Brasileiro- CTPB em São Paulo/SP, para ministrar palestras para paratletas universitários 
com idade mínima de 17 anos. 

O objetivo das palestras ministradas para os  paratletas  era informar sobre os procedimentos de controle 
de dopagem, as consequências da dopagem, questões sobre passaporte biológico, autorização de uso terapêutico 
e sanções. Ademais, sensibilização sobre a importância da campanha #jogolimpo. 

O estande foi feito em forma de réplica de uma verdadeira estação de controle que normalmente é      
utilizada para dar veracidade ao aprendizado por meio da visualização dos equipamentos (frascos, formulários, 
pipetas, refratômetro, etc.) que os oficiais utilizam em uma missão de controle de dopagem.  
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ESTATÍSTICAS 
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Nesse contexto, os paratletas tiveram uma visão real e puderam sanar dúvidas sobre o processo de     
coleta de urina e sangue. 

De forma atualizada os paratletas acompanharam as palestras com panfletos para serem utilizados como 
referência. 

Estes atletas participam de competições internacionais e este tipo de aula prática é muito importante, 
principalmente para tirar o receio de quem nunca passou por esta experiência. O passo a passo foi demonstran-
do utilizando paratletas como voluntários. 

Os atletas eram recepcionados no estande modelo da estação de controle e após a explanação teórica 

sobre o processo de controle de dopagem os atletas ganhavam uma camisa para que pudessem integrar a  

grande massa de pessoas que se tornam adeptas da cultura Jogo Limpo. 

Ao todo 228 pessoas, distribuídas entre paratletas, acompanhantes e equipe de apoio foram atendidos 

e receberam material promocional da campanha #jogolimpo. 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

24 a 27 de julho de 2019 

Participação de cerca de 228 pessoas entre paratletas, 

acompanhantes e equipe de apoio 

São Paulo/SP 
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JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 

DE LIMA 2019 

 ABCD participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 com a coordenadora-geral e científica da  

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Adriana Taboza, foi convidada pela Agência Mundial     

Antidopagem (AMA) para fazer parte do time de divulgação (OUTREACH TEAM)  nos Jogos Parapan-Americanos 

Lima 2019. Além disso, Ana Carolina Covas e Denise Derani foram convidadas pelo Comitê Paralímpico               

Internacional (IPC) para atuarem como oficiais de controle de dopagem (OCD). 

 Foram realizados eventos de 17 modalidades esportivas, sendo que 7 serviram como as classificatórias  

continentais para os Jogos Paralímpicos de Verão de 2020, que foram realizados entre agosto e setembro de 

2020. Três modalidades, o badminton, taekwondo e o tiro estreiaram nos jogos. 

Sobre os jogos de Lima 2019 

 A 6ª edição dos Jogos Parapan-Americanos teve a cidade de Lima, no Peru, como sua casa. Esta foi a        

primeira vez que o país sediou um evento esportivo internacional de grande porte. A competição, que teve início 

no dia 23 de agosto e encerrou no dia 1º de setembro, foi a maior da história, com 1.890 atletas, de 33 países, em 

17 modalidades. 

Curiosidades: 

• A competição na capital peruana marcou a estreia de três modalidades no programa dos Jogos                 

Parapan-Americanos: parabadminton, parataekwondo e tiro esportivo; 

O Peru é umas das grandes potências do parabadminton.            Ascom – Ministério da Cidadania 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

22 de Agosto a 1º de setembro de 2019 

Participação de cerca de 1.890 atletas 

Lima/Peru 
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JORNADA ESPORTE                 

CIDADÃO 

Ação de prevenção, na qual a ABCD participou do evento JORNADA ESPORTE CIDADÃO, realizado pela 

Secretaria Especial do Esporte e suas demais Secretarias Nacionais, na cidade de Fortaleza/CE, com vistas a    

aumentar a participação dos Estados e Municípios nos programas e serviços ofertados pela Secretaria Especial 

do Esporte. 

O objetivo da ABCD era possibilitar uma visão ampla  de todos os objetivos e produtos da ABCD, além da 

divulgação dos produtos de educação da ABCD para os políticos e representantes dos Municípios do Nordeste 

vislumbrando uma massificação da cultura antidopagem. 

 

Realização de palestra educativa sobre a ABCD e o trabalho desenvolvido pela ONAD, o processo de  

controle de dopagem, AUT,  seleção dos atletas, julgamento, sanções aos participantes do evento.  

 

Compareceu neste evento a Secretária Nacional, Luiza Parente, que ministrou a palestra. 

    

    As atividades realizadas no evento foram: 
 

• Explanação sobre a ABCD e o trabalho desenvolvido pela ONAD; 

• Explanação sobre o processo de controle de dopagem; 

• AUT; 

• Abordagem direta, para entrega de cartilha com informações sobre o passo a passo para solicitar as 

ações de educação; 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

 04 a 06 de setembro de 2019  

 

Fortaleza/CE 

 

180 Participantes do workshop 
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CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 

3ª FASE NACIONAL 

HALTEROFILISMO 

 

Ação de informação, com o objetivo de informar treinadores da modalidade Halterofilismo paralímpico  

sobre a importância da cultura antidopagem, as consequências da dopagem e a disseminação da campanha 

#JOGOLIMPO a todos os participantes do evento, sendo o mais importante evento do Halterofilismo paralímpico 

nacional.  Compareceu como palestrante da ABCD a Coordenadora Maria Fernanda. 

Apresentou-se a Palestra sobre a ABCD e o trabalho desenvolvido pela ONAD, o processo de controle de 

dopagem, AUT,  seleção dos atletas, julgamento, sanções e  esclarecimento de dúvidas. A apresentação foi       

realizada tanto para os atletas quanto para a equipe de apoio, que incluiu treinadores, pais e demais membros da 

delegação.  

Além das atividades ministradas, houve tempo disponível para dirimir dúvidas e alguns dos temas mais 

debatidos durante o evento foram: 

•   Como solicitar uma AUT; 

•   Onde encontrar a lista de métodos e substãncias proibidas; 

 

Os atletas treinadores ouviram a explicação da ABCD sobre como se dá o processo de controle de         

dopagem e puderam ver de perto materiais utilizados nos controles de dopagem no Brasil, inclusive os kits de 

coleta de sangue e urina.  

 

As atividades realizadas no evento foram: 

• Coordenadora Maria Fernanda da ABCD ministrou a Palestra; 

• Entrega das camisetas e dos guias de bolso para os interessados. 
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Participação 36 técnicos dos paratletas de alto rendimento da 

modalidade Halterofilismo paralímpico e 10 árbitros. 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

12 de setembro de 2019 

São Paulo/SP 
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CONBRACE  

 O Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e o Congresso Internacional de Ciências do  
Esporte (CONICE) reuniram no dia 16.09.2019, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em    
Natal, cerca de 1.700 pessoas, entre pesquisadores, professores e estudantes de educação física. A Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania esteve presente no evento, encerrado no dia 20.09.2019, com 
participação em conferências, palestras e mesas-redondas, além de atender o público por meio de um estande 
em que técnicos da pasta explicaram o funcionamento de programas, tiraram dúvidas e distribuíram material 
informativo. 
 O diretor técnico da Autoridade Brasileira de Controle  de Dopagem (ABCD), André Siqueira, e a coordena-
dora-geral científica da ABCD, Adriana Taboza, estiveram presentes. “Estar em um evento com profissionais da 
educação física, alunos e professores da área é uma oportunidade excelente para nós e se enquadra na missão e 
visão  da ABCD, de estabelecer uma cultura antidopagem no país. Propagar essa ideia é um dos nossos principais 
objetivos”, afirmou Siqueira.   

 A coordenadora da ABCD, Renata Maria Lemos, durante os cinco dias recebeu o público no estande da 
Secretaria Especial do Esporte com ações de educação e entrega de camisetas àquelas que participaram de ativi-
dades no local. 
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Ação de Informação da ABCD, na participação  de Mesa Redonda em um evento científico de                
periodicidade bienal, com cerca de 1.700 participante, que é considerado um dos mais importantes congressos 
dentre as sociedades científicas da área foi muito importante. Oportunidade de troca de experiência  com  
profissionais e estudantes da área de Saúde e de educação física e disseminar a campanha #jogolimpo aos      
participantes da mesa redonda e a todos os participantes do evento. 

Além da participação na Mesa Redonda, houve a abordagem direta com  as atividades desempenhadas 

em um estande dividivo com a Secretaria Nacional de Lazer e Inclusão Social (SNELIS) com as seguintes            

atividades:   

•     explicação do processo de controle de dopagem com demonstração do material utilizado nos exames; 

•      jogos interativos da AMA em TV touchscreen;  

•      entrega de cartilhas e folders educativos explicativo;  

•      divulgação da campanha #jogo limpo com a entrega de camisas.  

Ascom – Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

15 a 20 de setembro de 2019 

 

Natal/RN 

  

Atendimento no estande a 78 participantes do evento. 
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REUNIÃO ABCD E CBC PARA  

LUTA CONTRA DOPAGEM 

 Para unir esforços voltados ao “jogo limpo” no esporte de base e na formação de alto rendimento no Brasil, a 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD recebeu o gerente de Competições e Formalização de Proje-
tos do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), professor Ricardo Avellar, no dia 16.09.2019.   

 O CBC apoia mais de 100 clubes em todo o Brasil e fomenta os campeonatos brasileiros interclubes em mais 
de 26 esportes em categorias de base. A previsão para 2020 é de cerca de 150 campeonatos promovidos em parce-
ria com confederações esportivas e clubes.  

 A educação antidopagem é o foco principal dessa parceria e as equipes da ABCD e do CBC vão traçar um    
plano de ação concreto com implementação já a partir de outubro, incluindo a participação no Seminário do CBC 
em dezembro de 2019, visando expandir a cultura antidopagem com base no calendário CBC 2020.  

 “A responsabilidade é de todos é somar forças com o CBC em prol do jogo limpo na formação esportiva é 
estratégico, como se pode depreender do ensinamento atribuído ao filósofo Pitágoras: “Educai as crianças para que 
não seja necessário punir os homens”, disse a secretária Luísa Parente.  

 Haverá ainda o compromisso na disseminação de conteúdo antidopagem para o maior número possível de 
pessoas, atletas, técnicos, profissionais de apoio atuantes no esporte.  

 Entre as autoridades presentes na reunião também estiveram o diretor técnico da ABCD, André Siqueira, o 
diretor executivo, Anthony Oliveira, o chefe de Gabinete, Maurício Golebiowski, e a coordenadora de Educação, 
Cristiane Araújo.  

Ascom – Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

16 de setembro de 2019 

 

Brasília/DF 

  

Representantes da CBC e ABCD. 
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LIGA NACIONAL DE 

BASQUETE 

No dia 24.09.2019, a Liga Nacional de Basquete, em conjunto com a Autoridade Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD), realizou uma palestra fomentando o jogo limpo na principal competição do basquete nacional: 
o NBB CAIXA. 

A palestra contou com a participação de dirigentes, treinadores, médicos, fisioterapeutas e outros profis-
sionais de todos os clubes participantes do NBB CAIXA. 

Um dos palestrantes, Anthony Ruy Moreira, Diretor Executivo da ABCD, ressaltou a satisfação em realizar 
essa ação em conjunto com a Liga Nacional de Basquete. 

“É uma satisfação estar aqui hoje. Essa aproximação entre a Liga Nacional de Basquete e a Autoridade    
Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) irá contribuir muito para o jogo limpo no esporte nacional”. 

 A ideia, agora, é que a LNB organize um termo, denominado de “Delegação de Coleta”, em que a ABCD 
ficará responsável por organizar a coleta nas partidas da competição. 
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A Coordenadora-geral científica da ABCD, Adriana Taboza, deu início  ao evento. Durante a palestra, os 
treinadores e membros de cada equipe foram orientados sobre o controle de dopagem, além de poderem     
esclarecer dúvidas e procedimentos sobre o tema, tudo em busca de propagar a cultura antidopagem.   

 

Para o Diretor Técnico da LNB, Paulo Bassul, trabalhar em conjunto com a ABCD, que é o braço direito 

da AMA no Brasil, é essencial para a manutenção da antidopagem no NBB CAIXA.  “Isso é crucial. Garante a justi-

ça esportiva, no sentido de que você passa a definir o esporte pelo esporte, em que não se use substâncias     

proibidas para ter uma certa vantagem, que iria contra o espirito esportivo. Trabalhamos juntos com a ABCD 

nesse sentido”, disse o Diretor Técnico da LNB, que completou.    

 

 O técnico César Guidetti, do Pinheiros, foi um dos treinadores que compareceu na sede da Liga Nacional 

de Basquete para a palestra. Segundo ele, eventos como esse, contribuem para o desenvolvimento da modali-

dade no país. 

 

“Esse é o tipo de evento que deve ser feito anualmente. Deve ser renovável. Todos os profissionais       
envolvidos, desde os atletas, até os dirigentes, têm que estar cientes das regras antidopagem, das condutas, 
porque é uma coisa séria que pode atingir qualquer atleta ou entidade”, disse o comandante. 

Fonte: Liga Nacional de Basquete. 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

24 de setembro de 2019 

 

São Paulo/SP 

  

40 participantes entre técnicos e equipes de apoio de basquete. 
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BISFED 

Ação de prevenção com o objetivo de divulgação da Campanha Educativa #jogolimpo e disseminação da 

cultura antidopagem para paratletas de alto rendimento, sendo o mais importante evento de Bocha  paralímpica 

na América do Sul, com a participação de 10 países e o campeão de cada classe garantiu uma vaga para o país nos 

Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 

Participaram do evento, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, paratletas da 

modalidade Bocha, treinadores, equipes de apoio e comissões técnicas. 

Compareceu ao evento o Chefe de Divisão da ABCD, Bruno Silveira. 

    Abordagem direta,  face a face para apresentar o trabalho desenvolvido pela ONAD, o processo de contro-

le de dopagem, AUT,  seleção dos atletas, julgamento, sanções e entrega de materiais informativos e camisetas. 

    Além das atividades ministradas, houve tempo para dirimir dúvidas e alguns dos temas mais debatidos 

durante o evento foram: 

•   Como solicitar uma AUT; 

•    Onde encontrar a lista de métodos e substâncias proibidas. 

 

ABCD: Você conhece a campanha jogolimpo? 

 

Atleta  Mateus Rodrigues Carvalho: “…conheco sim a campanha e acho que é importante a campanha para incen-

tivar né! o esporte limpo, o esporte igualitário…” 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

02 a 04 de outubro de 2019 

 

São Paulo/SP 

 

Cerca de 100 pessoas entre paratletas, equipes de apoio e comis-

são técnica. 
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MINAS TÊNIS CLUBE 

 Democratizar o acesso à informação sobre antidopagem e suas consequências, promover a igualdade de condi-
ções durante a competição de todos os atletas e a melhoria de qualidade de vida, além de prevenir problemas de    
saúde ocasionados por substâncias e métodos proibidos, foram os objetivos das palestras ministradas pelo diretor 
técnico da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), André Valentim, e pela advogada da ABCD, dra.  
Luciana Correa de Oliveira, no Minas Tênis Clube, na noite do dia 2 de outubro de 2019 em Belo Horizonte. 

 Embora o tema dos encontros fosse o mesmo - Antidopagem no Esporte: Jogo Limpo -, o foco foi diferente em 
cada uma das palestras, uma voltada para alertar atletas e outra, para instruir os profissionais. 

 Com entrada gratuita, o evento contou com a participação de 150 pessoas, entre atletas, pais/responsáveis, 
técnicos e profissionais do clube mineiro. 

Fonte: Minas Tênis Clube  
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

02 outubro de 2019 

 

Belo Horizonte/MG 

 
Cerca de 150 pessoas entre atletas, pais/responsáveis, técnicos e 
profissionais do clube mineiro. 
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SEMINÁRIO ANTIDOPAGEM NO  

BRASÍLIA CAPITAL FITNESS 

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD marcou presença no Brasília Capital Fitness (BCF). 
No dia 4 de outubro, a secretária nacional da ABCD, Luísa Parente, integrou a mesa-redonda sobre o tema "Saúde 
e jogo limpo: o caminho para uma trajetória de sucesso", que   apresentou dois vídeos sobre a história da ABCD, 
destacou a importância do combate à dopagem e ressaltou o papel fundamental que a informação tem na luta 
pelo jogo limpo no esporte. 

 A palestra marcou a abertura da 25ª edição do Brasília Capital Fitness, maior evento fitness do Brasil, que 
prosseguiu até o  dia 06.10, no Pavilhão do Parque da Cidade. 

 “É muito importante para a ABCD estar presente em grandes eventos como o Brasília Capital Fitness e    
poder levar essa mensagem do jogo limpo e do combate à dopagem também para o público que frequenta as      
academias”, ressaltou Luisa Parente. 

 A palestra foi aberta pelo secretário de Esportes do Distrito Federal, Leandro Cruz, que ressaltou que o   
tema antidopagem deve ser levado às 56 mil crianças e jovens que frequentam os 12 Centros Olímpicos em     
operação no Distrito Federal. “Esperamos que a partir de 2020 a gente debata a questão da antidopagem uma ou 
duas vezes por ano em nossos 12 Centros Olímpicos e contamos com a ABCD para isso", afirmou Leandro Cruz. 

 Após a palestra, foi realizada uma mesa redonda que debateu o tema “a importância da prática do esporte 
livre da dopagem”. Participaram do debate, além de Luisa Parente, Denise Cardoso, secretária-executiva de políti-
cas do esporte da Secretaria do Estado do Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal; Ronald Rodrigues,   
jogador de basquete do time Universo Brasília; Soraya Carvalho, ex-ginasta olímpica e hoje gerente do Instituto 
Olímpico Brasileiro; e Flávio Adsuara Cadegiani, médico endocrinologista. 
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 Um ponto interessante do debate foi levantado por Soraya Carvalho, que lembrou como o tema           
antidopagem era diferente em sua época como atleta. Ela contou que em 1995, então com 16 anos, fez,        
durante um Campeonato Mundial, um exame antidopagem pela primeira vez e levou um susto, pois aquele foi 
seu primeiro contato com o assunto, mesmo já tendo disputado diversas competições e estando apenas a um 
ano de competir nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. 

 “Depois que eu competi naquele Mundial, fui informada de que precisava fazer o teste. Nunca tinha ouvi-
do falar em exame antidopagem. Aquela era uma época muito diferente de hoje, que, felizmente, temos muito 
mais informações sobre esse tema. Nem a Wada (Agência Mundial Antidopagem, na sigla em inglês, fundada 
em 1999) existia naquele tempo”, lembrou Soraya. 

 Outro ponto marcante foi o depoimento de Ronald Rodrigues. Em 2016, o jogador testou positivo para o 
uso de anabolizante e ficou afastado do basquete profissional por três anos. Ele retornou ao basquete em 2019 
e classificou o uso da substância proibida como o pior erro de sua vida e a decisão da qual mais se arrepende. 
“Hoje eu aprendi com meu erro e falo aqui para que ninguém mais tenha que passar por uma situação como a 
que eu passei. Não vale a pena”, aconselhou Ronald. 

 Luiz Roberto Magalhães—Ascom – Ministério da  Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

Brasília, DF 

4 de outubro de 2019 

Em média 25 participantes 
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VISITA DA AMA 

 O secretário Especial do Esporte, Décio Brasil, e a secretária nacional da Autoridade Brasileira do Controle 
de Dopagem, Luísa Parente, receberam, no dia 09.10.19, a diretora do escritório latino-americano da Agência 
Mundial Antidopagem (AMA), Maria José Cutri, para apresentar as ações desenvolvidas pela ABCD. 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

 Décio Brasil destacou a relevância da visita como forma de trocar conhecimento e experiências. Além    
disso, o secretário sinalizou a possibilidade de o país ser sede do Seminário Legal Antidopagem Latino-
Americano, em 2021. “Estamos ampliando o trabalho da ABCD e os resultados já estão aparecendo. Ter um 
evento-referência sediado no Brasil é mais uma forma de fortalecermos nossas políticas públicas antidopagem”, 
falou Décio Brasil. 

 A secretária Luísa Parente enfatizou o trabalho voltado a ações de prevenção e educação antidopagem, 
como cursos, palestras e materiais educativos para atletas. “Queremos educar nossos atletas e futuros atletas. 
Estamos trabalhando na tradução para a língua portuguesa de manuais e cursos on-line disponibilizados na    
plataforma mundial para que atletas tenham conhecimento antidopagem e para que possamos aproximar o   
Brasil do programa mundial”, explicou. Para ela, o encontro foi excelente por saber da referência do Brasil dian-
te dos países latino-americanos, além de proporcionar novas ideias e parcerias para ações antidopagem. 

 Durante todo o dia a diretora da AMA conheceu os espaços da Secretaria Especial do Esporte do Ministé-
rio da Cidadania e conversou com a equipe que atua na ABCD. Maria José parabenizou o trabalho realizado no 
Brasil e destacou a campanha Jogo Limpo - que vem sendo aplicada pela ABCD - como exemplar. “O Brasil é um 
país-potência e referência para a Agência Mundial Antidopagem, não só na América Latina, mas no mundo     
todo”, afirmou. Maria José salientou que a Agência Mundial quer ajudar a equipe brasileira antidopagem e    
cooperar com ela, ao destacar a importância desses encontros para que o trabalho desenvolvido seja aprimora-
do. 

Jéssica Barz – Ministério da Cidadania  

09 de outubro de 2019 

 

Brasília/DF 

  

Autoridades da AMA, ABCD e Ministério da Cidadania. 
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DELEGAÇÃO BRASILEIRA PARA 

OS JOGOS MUNDIAIS MILITARES 

 A delegação brasileira que se prepara competir na sétima edição dos Jogos Mundiais Militares, em Wuhan 
(China), concentrada no Rio de Janeiro para a reta final da preparação, no dia 11.10.2019, os atletas e treinadores 
assistiram a várias palestras na Universidade da Força Aérea (UNIFA), no Rio de Janeiro (RJ). Uma dessas palestras 
foi proferida pelo diretor da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, André Siqueira, sobre a cultura       
antidopagem.  

 O objetivo da ABCD era passar para os atletas informações sobre os cuidados que eles devem ter e incenti-
var a prática do jogo limpo. "Essa é uma competição importante. E em 2020, muitos desses atletas estarão nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Eles são referências no esporte, na comunidade e modelo para a nova geração.   
Informar e zelar pelo esporte ético é nosso papel para que esses atletas mantenham o esporte limpo", afirmou 
Siqueira. 

 Os Jogos Mundiais Militares realizados entre os dias 14 e 28 de outubro, com a disputa de 29 modalidades. 
A delegação brasileira é composta por 491 membros, sendo 349 atletas. 

Ascom - Ministério da Cidadania   

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

11 de outubro de 2019 

 

Rio de Janeiro/RJ 

  

Aproximadamente 350 participantes entre atletas e  comissão 
técnica. 
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PALESTRA COB 

  

 No dia 10.10.2019, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) participou do Treinamento 

da Boa Governança para a Comissão de Atletas das Confederações, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil 

(COB). O objetivo do encontro foi apresentar as ações da ABCD e orientar atletas sobre direitos e responsabi-

lidades que eles têm na defesa do jogo limpo. 

 

 “Entendemos que os atletas são embaixadores do jogo limpo e, como tal, devem estar atentos e 

acompanhar as ações de suas respectivas confederações tanto na prevenção como no atendimento às exigênci-

as técnicas de controle em competições. E, ainda, que os atletas também têm suas responsabilidades, mas não 

estão sozinhos nessa luta”, explica a secretária nacional da ABCD, Luisa Parente. O diretor André Siqueira tam-

bém participou da ação.  
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 Estiveram presentes na palestra atletas representantes das confederações de ginástica (CBG), desportos 
aquáticos (CBDA), hipismo (CBH), canoagem (CBCa), rúgbi (CBRu), tiro esportivo (CBTE), atletismo (CBAt), vôlei 
(CBV), Karatê (CBK), tênis de mesa (CBTM) e esgrima (CBE). As ações educativas cumprem o estabelecido pelo 
Programa Mundial Antidopagem e pela Política Nacional Antidopagem. 
 
Ascom – Ministério da Cidadania  
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

10 de outubro de 2019 

 

Rio de Janeiro/RJ 

  

Aproximadamente 50 atletas representantes de confederações. 
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JOGOS UNIVERSITÁRIOS  

CBDU 

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) participou dos Jogos Universitários Brasileiros 
(JUBs), com o estande #jogolimpo, que traz atividades ligadas à educação antidopagem. A sede da 67ª edição dos 
JUBs foi Salvador, de 22 a 26 de outubro. 

 Com o apoio da coordenadora Renata Lemos, a ABCD levou atividades interativas de educação antidopa-
gem a jovens atletas universitários brasileiros, com esclarecimentos sobre procedimentos de controle de         
dopagem, solicitação da AUT – Autorização de Uso Terapêutico –, além dos riscos à saúde relacionados ao uso de 
substâncias e métodos proibidos. 

 O estande ficou no Grand Hotel Stella Maris, no bairro da capital baiana que leva o mesmo nome. 
 
 Os Jogos Universitários Brasileiros são a reunião de várias modalidades esportivas individuais e coletivas 
em que competem estudantes de universidades no Brasil. Os JUBs são organizados pela Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU). 

 A 67ª edição dos Jogos contou com 13 modalidades: uma delas – cheerleading –, foi inédita. As outras são 
o JUBs acadêmico, basquete, basquete 3×3, esportes eletrônicos (FIFA e League of Legends), futsal, handebol, 
karatê, judô, natação, vôlei e vôlei de praia. 

 O Centro Panamenricano de Judô, local da abertura, foi um dos locais das competições. Também foi utiliza-
dos o Gran Hotel Stella Maris, o ginásio poliesportivo de Cajazeiras, o do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), da Associação Desportiva e Cultural Coelba (Adelba), do Centro Universitário Unisba 
(FSBA), ginásio municipal de Lauro de Freitas, Centro de Treinamento da Ribeira e Centro Olímpico de Natação. 
 
 No Stella Maris também estava o Beach Boulevard, uma das atrações mais esperadas pelos participantes. 
O espaço, que ficou na praia, contou com atividades como futsinuca, futebol de sabão, aulas de caiaque, stand up 
paddle, surfe, karaokê, tênis de mesa, spikeball, futmesa e atrações musicais. 

Ascom - Ministério da Cidadania, com informações da CBDU  
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ESTATÍSTICAS 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

10 de outubro de 2019 

 

Salvador/BH 

  

722 atletas receberam orientações antidopagem. 
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CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 

DOPAGEM NO ESPORTE 

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) participou na última semana da Conferência 
Mundial sobre Dopagem no Esporte, da Agência Mundial Antidopagem (AMA), realizada em Katowice, na 
Polônia. Na ocasião, foi aprovado o novo Código Mundial Antidopagem, que entrará em vigor a partir do dia 1º 
de janeiro de 2021, além de duas novas normas relacionadas a educação e gestão de resultados. 

 “A conferência reúniu a comunidade esportiva e, principalmente, a comunidade que trata a chamada 
ética no esporte, via políticas antidopagem”, explicou o diretor técnico da ABCD, André Siqueira. No encontro, 
o Brasil teve a oportunidade de reforçar a importância da educação na luta pelo jogo limpo. “As ações de    
educação são uma política da AMA e que estão muito mais evidenciadas agora com o lançamento do padrão 
internacional de educação. Esse foi um ponto que o Brasil reforçou, que acha ótimo que a AMA tenha dado 
destaque à educação”, conta. 

 A conferência tratou ainda sobre as Normas Internacionais do Programa Global Antidopagem. O conjun-
to de normas (Padrão Internacional – International Standard) abrange os tópicos de testes e investigações, 
Autorizações de uso terapêutico, laboratórios, proteção de dados e conformidade com o Código Mundial. 
 
 O encontro contou com a participação de especialistas e de cerca de 1.500 representantes do             
movimento esportivo, autoridades públicas e organizações antidopagem. A ABCD também foi representada 
pela secretária nacional Luisa Parente e pela coordenadora Thaysa Reis. 

Ascom – Ministério da Cidadania 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

10 de outubro de 2019 

 

Katowice/PL 

  

Aproximadamente 1.500 representantes da comunidade mun-
dial antidopagem estiveram presente. 
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UNESCO 

 Por meio da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), do Ministério da Cidadania, o Brasil 
participou da 7ª Conferência das Partes da Convenção Internacional contra a Dopagem no Esporte, entre os dias 
29 e 31 de outubro, na sede da Unesco, em Paris (França). O encontro abordou temas como reformas de         
governança, as diretrizes a serem seguidas pelos Estados e as penalidades aos que não cumprirem o determina-
do pela convenção, além do Fundo para a Eliminação da Dopagem no Esporte, que são recursos levantados pelos 
Estados para propostas educacionais no combate a dopagem. 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

“Este ano a participação do Brasil focou na avaliação de um questionário que a Unesco propõe para todas as 
partes governamentais que são signatárias, para que elas possam se manter em conformidade com todas as 
normativas e orientações para o combate a dopagem”, explica a secretária nacional da ABCD, Luisa Parente. “O 
Brasil se colocou à disposição para participar do grupo de trabalho e deve, a partir do ano que vem, se integrar 
a esse grupo para promover uma melhoria dessa forma de avaliação e também das regras de conformidade e 
de eventuais sanções advindas disso”, completa. 

 A ABCD também foi representada na conferência pela coordenadora Cristiane Araújo e contou com o 
apoio da delegada permanente do Brasil junto à Unesco, Mayra Saito, e da embaixadora Maria Edileuza       
Fontenele Reis. 

 O encontro em Paris promoveu também um fórum de debates dividido em quatro sessões: Inteligência 
Artificial e Dopagem Genética; Engajamento da Mulher e da Juventude no Esporte; Valores do Esporte nas   
Escolas; e Facilitando a Comunicação em favor da Ação Colaborativa. Outro ponto discutido foi a Plataforma 
Nacional de Conformidade Antidopagem, uma exigência da Unesco. “A gente já vai fazer uma tramitação     
interna e criar essa plataforma. Ela é integrada pela ABCD e por alguns entes do sistema nacional do desporto”, 
explica Luisa Parente. 

Ascom – Ministério da Cidadania  

De 29 a 31 de outubro de 2019 

 

Paris/FR 

  

Aproximadamente 193 representantes de Organizações Antido-
pagem e da comunidade esportiva mundial. 
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WORKSHOP DE INTEGRIDADE 

NOS ESPORTES– MEDELLÍN 

 A cidade de Medellín, na Colômbia, recebeu, entre os dias 18 e 20 de novembro, o Workshop Regional de 
Integridade nos Esportes e a Conferência Global Anticorrupção e de Recuperação de Ativos da Interpol. A 
proposta foi despertar a atenção para os temas da manipulação de competições e corrupção no esporte, além de 
construir capacidades no âmbito das polícias e outras instituições interessadas. 

 Os eventos contaram com a participação de 40 países. O Brasil foi representado pela secretária nacional da 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Luísa Parente, pelos diretores da Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Cidadania Celso Silva e André Siqueira, além de membros da Polícia Federal (PF), da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB). 

 Ao compartilhar casos de ação conjunta entre Polícia Federal e ONADs (Organizações Nacionais Antidopa-
gem), o evento também visou estabelecer uma cooperação nacional e regional forte entre polícias, governos, 
organizações esportivas e outras instituições interessadas, e transmitiu informações sobre ferramentas da        
Interpol e serviços como a Força-Tarefa de Fraudes Esportivas. O evento ainda formalizou uma Declaração de 
Medellín com a intenção de integrar as ações entre Interpol, Agência Mundial Antidopagem (AMA) e ONADs na 
América Latina. 

Ascom – Ministério da Cidadania  

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

De 18 a 20 de novembro de 2019 

 

Medellín/CO 

 

Representantes de 40 países . 
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PARALIMPÍADAS 

 ESCOLARES  

 Veio a atleta da bocha em cadeira de rodas e lançou o dardo na coragem. Veio o menino da Classe 7 do 
tênis de mesa e acertou na ética. O integrante do goalball do Rio Grande do Norte mirou e atingiu a diversão e a 
alegria. Logo ali ao lado estava a representante catarinense do vôlei sentado jogando um quiz sobre valores     
essenciais do controle de dopagem. Com bandeira em punho e vestindo a camisa do #jogolimpo, também      
marcaram presença muitos dos integrantes da delegação de Rondônia. 
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ESTATÍSTICAS 
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 De forma resumida, essa é a descrição do intenso fluxo de atletas, técnicos, familiares e coordenadores no 
estande da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) nos três dias de disputa das Paralimpíadas    
Escolares. Considerado o maior evento esportivo do planeta para atletas com deficiência em idade escolar, a  
competição reuniu em São Paulo mais de 1.200 atletas entre 12 e 17 anos. Foram 12 modalidades disputadas no 
Centro de Treinamento Paralímpico entre os dias 20 e 22 de novembro. Nesse período, aproximadamente 1500 
pessoas, de todos os esportes e de todas as delegações, foram recebidas no espaço de 20 metros quadrados na 
entrada do CT. 

 Segundo Maria Fernanda Carraca, oficial da ABCD, o conceito adotado no estande foi aproveitar a com-
petição para trabalhar um dos pilares da ABCD, a questão da educação. "É levar aos atletas de forma lúdica 
valores como ética, solidariedade, trabalho em equipe, honestidade, a questão da saúde, da coragem, princípios 
que são a base do programa de prevenção à dopagem", afirmou. 

 Por ser uma competição em âmbito escolar, em que o foco é menos o alto rendimento e mais a iniciação, a 
ABCD não realiza testes de dopagem, mas enfatiza, nas conversas com meninos e meninas, que a preocupação 
com alimentação, suplementação e ingestão de medicamentos é um processo natural para atletas que sobem  
para o degrau do alto rendimento. 

 "A gente aproveita a passagem deles para perguntar se eles conhecem o tema do controle de dopagem, se 
já ouviram falar, e conversamos sobre a responsabilidade de um atleta de alto rendimento sobre tudo aquilo que 
ingere", explicou Maria Fernanda. "Com isso, a gente tenta mostrar, pegando como exemplo os ídolos da modali-
dade que eles praticam, que o controle de dopagem é algo natural nessa progressão de carreira".  

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

De 20 a 22 de novembro de 2019 

 

São  Paulo/SP 

 

Aproximadamente 1500 participantes. 

 Quiz sobre valores e conceitos do controle de dopagem. Foto: Gustavo Cunha/ Min. Cidadania  
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 Para atrair a atenção dos meninos e meninas, o estande na entrada principal do CT Paralímpico apresen-
tou um jogo de dardos em que o alvo era repleto de valores intrínsecos ao jogo limpo. Paralelamente, a ABCD 
trouxe um Quiz em uma grande tela touchscreen para que os adolescentes brincassem num jogo de           
adivinhações produzido pela Agência Mundial Antidopagem. 

 "Eles se divertem muito. No painel, a gente joga dardos com ventosas, tudo de maneira adaptada a todo 
tipo de deficiência, e temos o Quiz da AMA. A gente trabalha valores do espírito esportivo. Eles se divertem e 
ganham brindes, como o boné da campanha #jogolimpo. Aí a gente convida eles a fazerem fotos e publicarem 
com a hashtag. Muitas vezes, eles vêm, mostram as fotos e as curtidas. Assim, além de eles aprenderem, a     
gente propaga a campanha", contou Maria Fernanda.  

  A ação da ABCD nas Paralimpíadas Escolares se repete, também, nos Jogos Escolares da Juventude, 
que estão sendo realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil em Blumenau, em Santa Catarina, e em outros    
eventos voltados para as categorias de base. "A ABCD tem a sua atividade intrínseca da controle de dopagem, 
mas todos entendemos que a educação vem antes. Se a gente consegue fazer a prevenção nessa idade escolar, 
a gente resguarda os atletas quando eles chegam na fase competitiva. Estamos plantando uma semente de      
educação, conceitos, valores e princípios e apostando no efeito multiplicador desses valores", concluiu Maria 
Fernanda. 

Ascom - Ministério da Cidadania  

Foto: Gustavo Cunha/ Min. Cidadania 
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JOGOS ESCOLARES DA             

JUVENTUDE- COB 

 Os jovens atletas que disputam a edição de Blumenau (SC) dos Jogos Escolares da Juventude têm a opor-
tunidade de aprender brincando. Na área de convivência montada na Vila Germânica, principal ponto turístico da 
cidade, os estudantes com idade entre 12 a 14 e 15 a 17 anos encontram no estande #JogoLimpo informações 
sobre valores éticos e morais do esporte, o respeito aos adversários, a honestidade e a disciplina.  

 A ação educativa tem o objetivo de informar, educar e prevenir os jovens atletas sobre os efeitos das 
drogas e do uso de substâncias proibidas para a melhora da performance. O trabalho de conscientização dos   
estudantes é realizado de forma lúdica pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), da Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. 

 O trabalho lúdico é promovido por meio de jogos interativos. Os jovens participam de lançamento de dardo 
e de jogo de tabuleiro em tamanho real. Ao participar das brincadeiras, os alunos recebem brindes. O estande 
conta também com uma mesa interativa e outra de operação, que serve para explicar o processo de controle de 
dopagem e que mostra como são feitas as coletas das amostras de sangue e de urina dos atletas.  

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

De 27 a 29 de novembro de 2019 

 

Blumenau/SC 

 

2847 atendidos entre atletas e comunidade esportiva . 
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 A campanha educacional nos Jogos Escolares da Juventude é fruto de um acordo de cooperação entre a 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) 

 Os últimos dias dos Jogos Escolares da Juventude Blumenau 2019, de 27 a 29 de novembro, a cidade       
catarinense abrigou competições de seis modalidades esportivas diferentes (ciclismo, ginástica rítmica, natação, 
tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez) e, com isso, outros grandes talentos do esporte tiveram a chance de 
mostrar o seu valor. 

Breno Barros, de Blumenau (SC) – Ministério da Cidadania 
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ESTATÍSTICAS 
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V SEMINARIO NACIONAL  

DE FORMACAO ESPORTIVA 

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

 Uma reunião de cúpula com todos os membros relevantes que atuam no esporte brasileiro, como o Gene-

ral Décio dos Santos Brasil (Secretário Especial do Esporte); Andrew Parsons (Presidente do Comitê Paralímpico 

Internacional); Rogério Sampaio (Diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil); Ivaldo Brandão (Vice-Presidente do 

Comitê Paralímpico Brasileiro); Luisa Parente (Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle de        

Dopagem) e Emanuel Rego (Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento). E mais: representantes de clu-

bes formadores de atletas compareceram, bem como dirigentes de mais de 30 Confederações e Ligas Esportivas.  

Pelo segundo ano consecutivo, foi realizada, em paralelo, uma plenária exclusiva destinada aos profissionais de  

Comunicação de Clubes, Confederações e Ligas. Unidos, os dirigentes de todos os segmentos esportivos relevan-

tes se esforçam para elevar o setor a outro patamar.  

 No total, estiveram reunidos 350 participantes. O evento teve como principal objetivo o planejamento de 

2020 e do próximo Cliclo Olímpico e Paralímpico 2021-24, em específico a construção do Calendário dos        

Campeonatos Brasileiros Interclubles—CBI 2020 e a elaboração do próximo Edital do CBC. 

 Luisa Parente, Secretária Nacional da ABCD, defendeu a união do esporte, destacando o trabalho de anti-

dopagem realizado no Brasil: “Uma das nossas missões é criar empatia entre a ABCD e os atletas”, disse a dirigen-

te. Além disso, a Secretária frisou que a união  de todos os entes presente no V Seminário formam a Rede        

Brasileira Antidopagem e devem unir forças e cooperar com ações mais importantes da ABCD. Também entusias-

mado com o evento, Emanuel Rego, Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, endereçou elogios ao 

CBC. “Parabéns ao CBC. Graças a encontros como esses, podemos aprimorar a governança e a transparência na 

gestão da política pública de esporte. Temos que colocar no nosso pensamento que esporte forma, transforma e 

faz a diferença. Conversando, estando juntos, vamos ampliar esse poder transformador”. 

Fonte: Comitê Brasileiro de Clubes 

De 27 a 29 de novembro de 2019 

 

Campinas/SP 

 

350 participantes da comunidade esportiva . 
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ENCONTRO  

INTERNACIONAL DE TÊNIS 

 A Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem (ABCD) da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 
Cidadania realizou uma palestra educacional, no dia 04.12.2019, no Encontro Internacional 2019 de Tênis, em Flo-
rianópolis. Entre os temas abordados pelos profissionais da ABCD estiveram a política antidopagem e ações de 
educação e prevenção. 

 Cerca de 75 atletas das categorias infantil, juvenil e master de tênis, além de profissionais da área técnica, 
médicos e equipe de apoio estiveram presentes. O diretor executivo da ABCD, Anthony Ruy, e a coordenadora-
geral Adriana Taboza foram os palestrantes. Para Anthony Ruy, a oportunidade foi importante para, diante de um 
público variado, apresentar os procedimentos do controle de dopagem e oferecer conhecimento sobre educação 
antidopagem. 

 “Em muitos casos os atletas são pegos na dopagem por equívocos que cometem, por falta de conhecimen-
to. Nós não queremos perder um atleta limpo por um erro. Essas ações servem para que eles entendam quais são 
os seus direitos e obrigações como atletas, quais os procedimentos de controle e como funciona o código anti-
dopagem. O atleta e a sua equipe têm que tomar consciência da sua responsabilidade sobre tudo aquilo que 
estão ingerindo e praticando”, enfatizou. 

Ascom - Ministério da Cidadania 
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PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

4 de dezembro de 2019 

 

Florianópolis/SC 

 

75 atletas e equipe de apoio. 
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28ª JORNADA  

DE FORMACÃO  

 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou, nos dias 7 e 8 de dezembro, a 28ª J 
ornada de Formação de Oficiais de Controle de Dopagem (DCOs), no Centro de Treinamento Paralímpico     
Brasileiro, em São Paulo. 

 O encontro contou com a participação de 40 aspirantes aos postos, sendo eles candidatos a Oficial de 
Coleta de Sangue (OCS); e Oficial de Controle de Dopagem (OCD) , na Etapa I, que engloba aula teórica, prática 
e prova sobre o processo de controle de dopagem seguindo os padrões internacionais. 

 Na sequência, os candidatos serão submetidos às etapas II e III, e, quando forem aprovados em todas as 
fases, eles serão certificados e credenciados, tornando-se aptos a trabalhar como agentes de controle de     
dopagem em todo o país. 

Ascom – Ministério da Cidadania  

PERÍODO:  

LOCAL:  

PÚBLICO   
ALVO:  

7 e 8 de dezembro de 2019 

 

São Paulo/SP 

 

40 candidatos a Oficial de Controle de Dopagem e Oficial de Co-
leta de Sangue. 
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ESTATÍSTICAS FINANCEIRAS 
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         TOTAIS 
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ESTATÍSTICAS DE MODALIDADES 
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