MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
Gabinete da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem
OFÍCIO Nº 06/2020/SEESP/ABCD/GAB/MC
Brasília, 18 de maio de 2020.
À Rede Brasileira An dopagem
(Conjunto de entes envolvidos e interessados em an dopagem: Comitê Olímpico do Brasil, Comitê
Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, En dades Nacionais e Regionais de Administração do
Desporto, Ligas Nacionais e Regionais, En dades de Prá ca Despor va, Comissões e Organizações
Representa vas de Atletas, integrantes do Sistema Nacional do Desporto, JAD, IBDD, SBMEE, ANVISA, PF,
Atletas Pelo Brasil, LIDE Esporte, UFRJ, LBCD e demais en dades aﬁns).
Assunto: Bole m ABCD Especial - CIência e Educação - 1ª Edição Abril/2020
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 71000.060175/2019-32.
Es mados Membros,
Es mados Atletas,
1.
Com as cordiais saudações do #JOGOLIMPO, dando con nuidade ao plano de
comunicação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem na trilha de sua Missão, a de ampliar a
cultura an dopagem no Brasil, apresentamos a primeira edição do Bole m ABCD Espeical - 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 Bole m ABCD Especial com o tulo "O Risco no Consumo de
Produtos Manipulados" de autorida da Coordenadora de Operações, Maria Fernanda Carraca, segue
anexo
a
este
oﬁcio,
mas
também
pode
ser
acessado
diretamente
no
link h p://www.abcd.gov.br/arquivos/news-ESPORTE-abcd-CIENCIAEDUCACAO.pdf
3.
Em especial En dades Nacionais e Regionais de Adminstração do Desporto, Confederações
e Federações, contamos com o apoio par que este Bole m chegue a todas as Comissões de Atletas
vinculadas, pois são orientações valiosas de segurança e saúde.
4.
Informamos que a página virutal 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 permi rá melhor ﬂuxo de acesso as informações, comunicados, no cias, publicações e cursos na
plataforma à distância os quais em breve detalharemos.
5.

O #JOGOLIMPO é responsabilidade de todos que fazem parte do Jogo.
Saudações #JOGOLIMPO,
*Assinado Eletronicamente*
Luisa Parente
Secretária Nacional

Anexos:

I - Bole m ABCD Especial - CIência e Educação - 1ª Edição Abril/2020 (SEI nº
7640635).
Documento assinado eletronicamente por Luisa Parente Ribeiro Rodrigues de Carvalho,
Secretário(a) Nacional da Autoridade Brasilieira de Controle de Dopagem, em 18/05/2020, às
13:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/seiauten cacao , informando o código veriﬁcador 7585887 e o código CRC 3E308E9E.
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