CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2013.
OF / CBE / PRES / Nº. 2013.557.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima - CBE
Aos Senhores(as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva Filiadas, Vinculadas e
Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Deliberações da 26ª Reunião Ordinária da ABCD.

Prezados(as) Senhores(as),
Segue em anexo documento para seu conhecimento e possíveis providências.

Anteciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM/ABCD

Ofício-Circular ABCD/ME n. 04/2013

Caro Presidente,

Temos a satisfação de encaminhar-lhe cópia das últimas deliberações do
Conselho Nacional do Esporte/CNE que, na sua 26ª Reunião Ordinária,
ocorrida em 17/10/2013, acatou as proposições da ABCD e por
unanimidade, aprovou mudanças normativas importantíssimas para o
esporte brasileiro, em matéria de Controle de Dopagem.
Essas Resoluções/CNE, publicadas nesta data no Diário Oficial da União,
tratam sobre a reformulação do Código Brasileiro de Justiça
Desportiva/CBJD e sobre o expresso acolhimento do Código da Agência
Mundial Antidopagem/AMA em nossa ordem jurídica interna.
Tais mudanças vêem harmonizar as normas nacionais sobre Controle de
Dopagem com o Programa Mundial Antidopagem e com as melhores
práticas e modelos internacionais, assegurando a conformidade do Brasil
perante a AMA e os compromissos assumidos como Estado Parte da
Convenção Internacional contra a Dopagem no Esporte/UNESCO.
Considerando o histórico das dificuldades, avanços e desafios enfrentados
pelos gestores esportivos na luta antidopagem no Brasil, entendemos que a
aprovação dessas Resoluções constitui grande legado social.
Um legado que se traduz no fortalecimento das ferramentas disponíveis à
defesa do direito fundamental de cada Atleta a participar de competições
justas e limpas.
Um legado imaterial e intangível que, se avaliado na amplitude de valores
que o Olimpísmo alcança, fortalece a essência mesmo do Espírito Esportivo
– esse valor fundamental e universalmente intrínseco ao esporte, quando
praticado com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas,
comunidades, países e continentes.

Assim, ao tempo em que compartilhamos a alegria dessa conquista no
plano normativo, convidamos-lhe para consolidá-la no plano fático,
transportando-a para o dia-a-dia dos Atletas.
Seja através da instituição e custeio do funcionamento dos órgãos da
Justiça Esportiva que atuem junto a si, conforme determina a lei (art. 50, §
4º da Lei 9.615/98); seja através da criação de estrutura especificamente
voltada para a prevenção e combate à dopagem, no âmbito dessa
Confederação. Contando, para tanto, com o apoio e a colaboração da ABCD.
Ciente, pois, de que ‘um galo sozinho não tece uma manhã’, como ensina o
poeta João Cabral, confiamos no trabalho em conjunto pela prevenção e
combate à dopagem, essa fraude esportiva que, em última instância,
constitui uma traição ao ideal humano de grandeza e superação.

Brasília, 04 de novembro de 2013.

Marco Aurelio Klein
Diretor – Executivo

