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PREZADOS PRESIDENTES 

 

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), vem, através desta, lançar o Guia 

Antidoping do Atleta na Ginástica, o qual objetiva orientar, informar e disponibilizar 

instrumentos para que o ginasta e todo seu entorno possam ter mais conhecimento 

sobre a temática.  

 

https://www.cbginastica.com.br/pdf/cbg_guia_antidoping.pdf 

 

Assim, esta é mais uma ação dentro do permanente e sólido Programa de Ética e 

Integridade da entidade, o qual tem o intuito de promover um ambiente esportivo cada 

vez mais seguro, saudável e limpo, reforçando que o trabalho de educação é a melhor 

forma de prevenção. 

 

Da mesma forma, a CBG apresenta este Guia para tornar ainda mais acessíveis 

informações referentes à antidopagem, suas regras, seus riscos e consequências, o 

que pode ou não fazer, a ingestão, o uso de substâncias e métodos de dopping. Além 

disso, o Guia traz orientações para que toda a comunidade gímnica possa ajudar em 

investigações e fazer denúncias sobre doping, mediante os meios de contatos 

oferecidos pela Confederação e sua área de Ética e Integridade. 

 

Para maior compreensão destas informações, a série de Lives “Ginástica Segura e 

Saudável” no instagram da CBG, abordará o tema Antidoping no dia 26/09/20 (sábado) 

às 17h, com a participação do médico Dr. Fernando Solera, Presidente da Comissão 

Antidopagem da entidade, e o renomado jornalista esportivo Abel Neto. 

 

Deste modo, seguimos reafirmando que a CBG apoia o Jogo Limpo, é intolerante ao 

dopping, e conta com a parceria de suas filiadas, as Federações Estaduais, na luta 

contra a dopagem no esporte brasileiro, visando dar ampla publicidade ao documento, 

garantindo dessa forma, uma preparação honesta e competições equânimes na 

Ginástica Brasileira. 

 

 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e elevada consideração. 

 

Saudações Ginásticas! 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 
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