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GABINETE

Boas vindas ao Fórum Antidopagem
Outubro de 2020 ficará marcado como o mês em
que o Fórum Brasileiro Antidopagem foi instituído. O Decreto Presidencial nº 10.510 materializou
essa conquista que nos motiva ainda mais nesta
reta final de ano. O Fórum reúne um grupo de
atores, com foco colaborativo na antidopagem,
que servirá como Plataforma Nacional de Conformidade, ou seja, terá o papel de observar se a Convenção Internacional Contra o Doping no Esporte
está sendo cumprida. Para se ter uma ideia, a Convenção é uma das maiores unanimidades na
Unesco, com adesão e participação de 189 estados-membros.
O Fórum também terá importante papel em propor estratégias à ABCD e diretrizes ao Conselho
Nacional do Esporte, e a responsabilidade de fornecer dados, cooperar e auxiliar na tarefa de
combate à dopagem.
Assim, seguimos em alta produtividade em todas as esferas: institucional, educacional, operacional e de gestão de resultados.
E se você tem alguma suspeita de conduta fora dos padrões ou de uma potencial violação de
regra antidopagem, entre em contato conosco pelo email: denuncia@abcd.gov.br. A
segurança e proteção das informações são garantidas.

EDUCAÇÃO

Valores no esporte
Hoje vamos falar sobre caráter e educação, diversão e alegria e trabalho em equipe. Esses valores
do esporte estão, no fim das contas, todos interligados. Não é possível agir sem caráter e trabalhar
bem em equipe. E se isso não acontecer, a diversão e a alegria nunca irão existir. Portanto, a base
de todas as relações, do trabalho em equipe e
mesmo da diversão e da alegria está no caráter e
na educação.

Você sabia?
Ter caráter e agir com educação diz respeito sobre saber o que é certo e errado. Mas não
apenas sob o seu próprio ponto de vista, sobre o que você pensa, mas saber o que é certo
e o que é errado para a sociedade como um todo, inclusive para seus adversários. E, para
que possamos fazer isso de forma mais assertiva, basta se fazer a seguinte pergunta
sempre que for tomar uma atitude, seja no esporte, seja na vida: você gostaria que agissem com você da mesma forma?
Caráter e educação tem tudo a ver com empatia. Tem tudo a ver com o Jogo Limpo.
Pense um pouco, você está em uma maratona e faltam poucos quilômetros para finalizar a prova e seu adversário, que está ganhando a competição, sofre uma grave torção e
cai bem na sua frente. Ele precisa de ajuda. Nesse momento você tem duas opções: ignorá-lo e seguir até a linha de chegada, algo pelo qual você treinou uma vida toda, ou simplesmente jogar tudo para o alto, parar e ajudá-lo nesse momento. O que você faria? Mas
não é só sobre isso, é também sobre como você se sentiria depois?
Não podemos dizer o que é certo ou errado para você, afinal de contas, cada um tem o
livre arbítrio para compreender o que é importante para si. Mas, o que podemos te dizer,
com toda a certeza, é que o esporte tem esse poder, o poder de te colocar diante de situações em que você poderá aprender como desenvolver seu caráter e sua educação. O
esporte tem a capacidade de fazer com que você exercite sua empatia, exercite esses
que são valores essenciais para sua vida.
Não é sobre certo e errado, é sobre viver, para sempre, com as consequências de seus próprios atos. Esse é o grande valor de tudo isso. O valor de poder dormir tranquilo e em paz
com cada uma das escolhas que você faz, inclusive sobre a questão da dopagem, que é
uma fraude esportiva e contrária a esses valores.
Com o tempo você vai perceber que, sem caráter e educação, sem ajudar o próximo ou
mesmo atuando de forma fraudulenta, não é possível ser feliz. Como você gostaria que
agissem com você? Como, daqui a alguns anos, você olharia para si? Seria feliz e estaria
orgulhoso com as atitudes tomadas?
E aqui entra viver com diversão e alegria. Agir com caráter e educação, com empatia e
respeito, te faz ser feliz e te faz ter melhores resultados. Quando você entende e vivencia
valores como integridade e coerência nas atitudes, nem é necessário dizer que o trabalho
em equipe flui de uma forma mais leve, mais alegre, mais divertida e mais feliz para todos.
Trabalhar em equipe nos permite viver experiências mútuas de respeito e empatia, de
caráter e educação, de alegria e diversão. E, quando uma pessoa evolui, quando age de
forma correta, todos ao seu redor também evoluem. Quando há um exemplo de caráter
e educação em uma equipe e quando há firmeza nesses valores, todos crescem de
forma conjunta e os resultados vêm naturalmente, na vida e no esporte.
Ajudar uns aos outros para sermos felizes e obtermos os melhores resultados, é uma das
lições mais importantes do esporte e da vida! É assim que se joga limpo!

DESTAQUES NA EDUCAÇÃO
Com o novo Programa de Educação da AMA, diversos estudos e projetos aparecem no horizonte. Ações internacionais, especialmente com o Acordo de Cooperação Técnica firmado
com a Organização Antidopagem Portuguesa (ADoP), têm sido exploradas pela área. Além
disso, um projeto piloto com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para trabalhar o
tema da antidopagem em cursos da área da saúde foi publicado neste mês e vai iniciar suas
ações em breve.
Reuniões institucionais com diversas secretarias foram importantes para compreendermos as
possibilidades e projeções diante das novas exigências e realidade pós-pandemia. Em outra
frente, a capacitação interna tem tido muito destaque. Afinal de contas, a educação tem que
estar presente em todos os setores e, para tanto, os alinhamentos com os seminários virtuais
da AMA e com outras organizações, além de estudos de casos internos, têm sido essenciais
para nossos avanços.
Outro motivo de satisfação foi a apresentação de centenas de projetos via Lei de Incentivo ao
Esporte (LIE) com propostas que contemplam ações de antidopagem, o que demonstra que
estamos caminhando para uma melhor conscientização de todos sobre o tema.

OPERAÇÕES

Alteração
O formulário de Autorização de Uso Terapêutico
(AUT), que está no site da ABCD, passou por pequenas alterações. No item 05, que trata de pedido
retroativo, seguindo as normas internacionais, o
termo “equidade” foi incluído. Tal adição serve exatamente para dar a oportunidade de um atleta
exercer o Jogo Limpo! O formulário tem versões em
português, espanhol e inglês, facilitando o acompanhamento e solicitação por todos os interessados.

DESTAQUES NAS OPERAÇÕES
O Acordo de Cooperação Técnica firmado com a ADoP, que tem sido explorado na área educacional, também abre novos horizontes para a troca de expertise entre outras partes, em um momento importante para todos, já que os Jogos de Tóquio estão marcados para 2021. Novas diretrizes sobre como os agentes devem enviar documentos foram definidas, visando sempre à
celeridade, segurança da informação e melhoria na prestação dos serviços.
A área de Operações também participou de uma pesquisa de conformidade junto à AMA no
que diz respeito à AUT para os países da América Latina, bem como estreitou relações internacionais com importantes organizações como a International Testing Agency (ITA).
A Lista de Substâncias e Métodos Proibidos 2021, publicada pela AMA, já está no radar e no site
da ABCD, com novo formato, mais didático, para facilitar a leitura e compreensão. As mudanças
são pontuais, substâncias como o Beta-Bloqueador Nebivolol foram incluídas na lista e o
método de manipulação química M2.2 passou para classe específica.
Reestruturações internas na área operacional e melhoria de processos também têm sido compromissos rumo aos novos tempos.

GESTÃO DE RESULTADOS

Crianças e adolescentes podem ser
selecionados para controle de dopagem
O Código Brasileiro Antidopagem prevê a possibilidade de um atleta menor de idade ser notificado
para exame de controle de dopagem na presença
de um adulto. Ele pode optar por ser acompanhado por um representante em todo o procedimento de coleta de amostra.
Para fins de controle de dopagem, o Código Mundial Antidopagem define ‘menor de idade’ a
pessoa física que ainda não atingiu 18 anos de vida.
Assim, no cometimento de uma violação de regra antidopagem por um atleta menor de idade,
esse será processado e julgado, com aplicação das sanções estabelecidas no Código Brasileiro
Antidopagem.
No entanto, diferente do que ocorre com atletas adultos, no caso de violação por presença de
substância proibida, o atleta menor de idade não necessita demonstrar como a substância
proibida entrou em seu organismo.
A divulgação pública de violações de regra antidopagem cometidas por crianças e adolescentes não é obrigatória e, caso ocorra, deverá ser proporcional aos fatos e circunstâncias do caso.

INTERNACIONAL

A Agência Mundial Antidopagem flagrou um
novo vilão contra o Jogo Limpo, os ‘doppelgängers’, em alemão. São os sósias ou dublês de urina,
que extraem suas urinas “limpas” e as colocam no
lugar das amostras dos atletas dopados.
A partir de um caso concreto no Levantamento
de Peso, a AMA desenvolveu uma nova metodologia de identificação de adulteração de amostras. A Federação Internacional de Levantamento de Peso publicou um estudo com os resultados preliminares obtidos após três anos de investigação, que ainda está em andamento.
A nova metodologia está pautada em quatro tipos de investigação e inteligência: Operation
Outreach, que averiguou as delações contra um dirigente pago para promover interesses
russos e proteger atletas daquele país de serem detectados; Operation Heir, investigação sobre
suposta organização de dopagem que protegia atletas romenos; Operation Extra, processamento de dados coletados em toda a investigação e; Operation Arrow, uma investigação secreta sobre a prática de substituição de urina no ponto de coleta.

Fonte: AMA – WADA
A agenda da AMA-WADA de novembro está repleta de seminários
virtuais. Confira a programação de webinares clicando aqui.

CALENDÁRIO BRASILEIRO
ANTIDOPAGEM
Você sabia que a ABCD possui um calendário e que seu evento sobre
antidopagem pode estar nele? É fácil, basta preencher o formulário na
página da ABCD, ou diretamente nesse link e aguardar para que
possamos avaliar a solicitação. Junte-se à ABCD na luta contra a
dopagem.

@rededoesporte

CANAIS EXCLUSIVOS

Tira dúvidas ABCD/Solicitação
Informações antidopagem em geral

Operações
Solicitação de Controle

ADAMS
Atleta GAT - Localização/ Whereabouts

Autorização de Uso Terapêutico
preencher formulário e enviar para
aut@abcd.gov.br

Gestão de Resultados
pós notificação
gestao.resultado@abcd.gov.br

Denúncia sobre potenciais violações
denuncia@abcd.gov.br / www.abcd.gov.br

