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PREZADOS PRESIDENTES 
 

A Confederação Brasileira de Ginástica, vem pelo presente repassar informações 
recebidas do Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte, a fim de que as 
mesmas possam ser divulgadas a toda comunidade da Ginástica. 
 
A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD por meio de Boletim Oficial 
Especial - Ciência e Educação informa que:  
 

1. Com as cordiais saudações do #JOGOLIMPO, dando continuidade ao plano de 
comunicação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem na trilha de sua 
Missão, e de ampliar a cultura antidopagem no Brasil, apresentamos a primeira 
edição do Bolem ABCD Especial - Ciência e Educação, o qual pretende focar em 
temas únicos e mais aprofundados, escrito por profissionais experientes nas mais 
diversas áreas.  

2. A primeira edição do Bolem ABCD Especial com o título "O Risco no Consumo de 
Produtos Manipulados" de autoridade da Coordenadora de Operações, Maria 
Fernanda Carraca, segue anexo a este ofício, mas também pode ser acessado 
diretamente no link: 
 http://www.abcd.gov.br/arquivos/news-ESPORTE-abcd-CIENCIAEDUCACAO.pdf  

3. Em especial Entidades Nacionais e Regionais de Administração do Desporto, 
Confederações e Federações, contamos com o apoio para que este Boletim chegue a 
todas as Comissões de Atletas vinculadas, pois são orientações valiosas de 
segurança e saúde.  

4. Informamos que a página virtual oficial da ABCD está em processo de reformulação 
para modernização nos moldes das demais páginas da Secretaria Especial de 
Esporte que já foram atualizadas, o que permitirá melhor fluxo de acesso as 
informações, comunicados, notícias, publicações e cursos na plataforma à distância 
os quais em breve detalharemos. 

5.  O #JOGOLIMPO é responsabilidade de todos que fazem parte do Jogo. 

 

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e 
elevada consideração. 

 
 

Saudações Ginásticas 
 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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