ESPORTE
Nós praticamos esporte para:
NOS DIVERTIR

Esporte é divertido

FAZER AMIGOS

e faz bem!!

APRENDER A COMPARTILHAR
APRENDER A CONVIVER EM GRUPO
TER CORAGEM E COMPROMISSO

A MANEIRA COMO NOS COMPORTAMOS NO ESPORTE É MUITO IMPORTANTE!
PRECISAMOS SEGUIR AS REGRAS

Durante o período
de um grande
evento esportivo os
atletas são testados
para saber se
utilizaram
substâncias
proibidas..

A ABCD é uma Secretaria do Ministério da Cidadania, e Organização
Nacional Antidopagem, ligada à Agência Mundial Antidopagem
(AMA/WADA) e estabelece a política nacional de prevenção e
combate à dopagem.
Promove o #JOGOLIMPO no esporte por meio da educação e
prevenção entre outras ações relacionadas a cultura antidopagem.
A ABCD segue as regras impostas pelo Código Mundial
Antidopagem.

Dopagem
É definida como a ocorrência de uma ou mais Violações das
Regras Antidopagem estabelecidas pelo Código
Antidopagem (Artigo 2.0).

ATENÇÃO

Pessoas doentes precisam
remédios para melhorar.

de

Se esses remédios são utilizados
indevidamente
por
pessoas
saudáveis, podem provocar situações
como ataque do coração, câncer, ou
até mesmo a morte.

Pode causar morte súbita.

Pode causar doenças cardíacas
e falência do fígado.

Perda de energia, câimbras, convulsões, etc...

Enfraquecimento do sistema imunológico; perda do equilíbrio,
coordenação e concentração; DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Afeta o cérebro, causando ansiedade ou paranoia, além de reduzir a
capacidade de memória e concentração.

Procure as palavras a seguir no quadro:
ABCD — ALEGRIA — AMIGOS — ANTIDOPAGEM — CARÁTER — COMPROMISSO —
COMUNIDADE —CORAGEM — DEDICAÇÃO — DIVERSÃO — EDUCAÇÃO — ESPORTE —
ÉTICA — JOGO LIMPO — RESPEITO — SAÚDE — SOLIDARIEDADE

A AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM CONVIDA VOCÊ PARA SER MAIS UM
PARCEIRO DA CAMPANHA #JOGOLIMPO NO ESPORTE!
Dopagem é fraude. Dopagem é covardia com os atletas que competem limpos.
Nada mais injusto do que ver atletas que dedicaram anos de suas vidas para alcançar seus
melhores resultados serem superados por outros que utilizaram meios ilícitos.

Os 11 valores do Espírito Esportivo são:
1-Ética, Jogo Limpo e Honestidade;

7-Dedicação e Compromisso;

2-Saúde;

8-Respeito às regras e leis;

3-Excelência no desempenho;

9-Coragem;

4-Caráter e Educação;

10-Comunidade e Solidariedade;

5-Diversão e Alegria;

11-Respeito próprio e por outros partici-

6-Trabalho de equipe;

pantes;

Complete os quadrinhos de acordo com os valores acima:
CARÁTER E

DIVERSÃO
E

NO
CORA

TRABALHO
DE

COMUNIDADE E

DEDICAÇÃO
ÉTICA,
JOGO LIMPO E

DOPA

RESPEITO PRÓPRIO
E POR OUTROS

