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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, conforme documento em anexo.  

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD por meio de Boletim Oficial – 

Prevenção por meio de Informação e Educação, informa que: 
 

1. Com as cordiais saudações do #JOGOLIMPO, e, mantendo comunicação ativa e 
transparência nas ações desta Autoridade, encaminhamos anexo para ampla divulgação 
ao público de cada ente, o Boletim de Outubro de 2020 da ABCD: Boletim ABCD, edição 
de outubro de 2020.  

 

2. Como de praxe, recomendamos que as informações antidopagem cheguem a todas as 
Comissões de Atletas, bem como Equipes Técnicas/Pessoal de Apoio ao Atleta, 
corroborando com a difusão das atividades da ABCD e conteúdo educacional 
antidopagem.  

 

3. Reforçamos a todas as entidades nacionais, regionais ou estaduais de administração ou 
prática do desporto que façam sua adesão à Campanha #JOGOLIMPO por meio de acesso 
ao link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW3DBB9-
1krdn4BCTzWL3wzgXZyXyaYLfKbPxfC9YdCClJGQ/viewform) 
Formulário #JOGOLIMPO. Esta ação é o ponta pé inicial para qualquer entidade estar 
alinhada às regras e conteúdo antidopagem.  

 

4. Salientamos que o Calendário Brasileiro Antidopagem segue como uma opção de 
concentração de todos os eventos temáticos relacionados em uma só Agenda 
Antidopagem. Caso esteja promovendo algum evento, seja curso ou palestra presencial 
ou virtual (webinar) ou mesmo lives ou outras iniciativas em redes sociais que estejam 
ligadas ao tema antidopagem, submeta seu evento para Calendário Brasileiro 
Antidopagem e juntos ampliaremos essa divulgação.  

 

5. O #JOGOLIMPO é responsabilidade de todos que fazem parte do Jogo. Nossa missão é 
ampliar a cultura antidopagem no Brasil de forma coordenada e, para isso, contamos com 
a sua cooperação. 

 
Ressaltamos que foi criado um espaço em nosso site para inserir todos os boletins e 
documentos recebidos pela ABCD, os quais podem ser acessados no seguinte link 
https://www.cbginastica.com.br/abcd. 
 
Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e reiteramos nossos votos de estima e 
elevada consideração. 

Saudações Ginásticas! 

 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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