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“Esse é um golpe poderoso contra  

aqueles que trapaceiam”, disse o  

Presidente do COI 
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O Conselho Executivo do COI se reuniu em uma sessão especial hoje para estabelecer as 

etapas da luta contra os atletas que usam doping. Após a reunião, o Presidente Thomas Bach, 

ele próprio um campeão Olímpico, anunciou medidas adicionais para proteger os atletas limpos.   

O Comitê Olímpico Internacional (COI) testou novamente 454 amostras de doping dos Jogos 
Olímpicos de Beijing 2008. Os novos testes seguem trabalho com a Agência Mundial Antidoping 
(WADA) e as Federações Internacionais. O foco são os atletas que poderiam potencialmente 
começar nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e foram realizados usando os mais modernos métodos 
científicos de análise.  Como resultado, até 31 atletas de seis esportes foram banidos da competição 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Conselho Executivo do COI concordou hoje de forma 
unânime em iniciar processos imediatamente, sendo que os 12 CONs* envolvidos serão informados 
nos próximos dias.  Todos os atletas que violarem as regras antidoping serão banidos das 
competições nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

A luta para proteger os atletas limpos não para aí, com 250 outros resultados de ‘retestagem’ 

em amostras coletadas nos Jogos Olímpicos Londres 2012 chegando em breve. O objetivo é 

impedir aqueles que usam doping de chegarem aos Jogos no Rio de Janeiro. 

 
O COI vai também empreender um programa mais amplo de ‘retestagem’ de medalhistas de 

Beijing e Londres.  As amostras daqueles atletas que poderiam receber medalhas após a 

desqualificação de outros também serão submetidas a novo teste. 

 
Uma ação rápida e decisiva se seguirá à controvérsia em torno do laboratório de antidoping de Sochi. 
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Em reunião na terça-feira, o Conselho Executivo do COI solicitou à WADA que iniciasse investigação 

séria quanto às alegações de que houve adulteração dos testes no laboratório antidoping em Sochi. De 

sua parte, o COI instruirá o Laboratório Antidoping em Lausanne, onde as amostras coletadas em Sochi 

são armazenadas por 10 anos, para prosseguir com suas análises, em cooperação com a WADA, da 

forma mais sofisticada e eficiente possível. O COI solicitou ainda que o Comitê Olímpico Russo 

empenhe todos seus esforços para assegurar plena cooperação do lado russo com a investigação da 

WADA. O COI colocou seu Diretor Médico e Científico, ele próprio um campeão Olímpico, à disposição 

da investigação da WADA. Com base no resultado dessa investigação, o COI tomará rápida ação. 
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"Todas essas medidas são um golpe poderoso contra os trapaceiros e nós não permitiremos que eles 

saiam vitoriosos. Elas são uma demonstração, mais uma vez, de que aqueles que usam doping não 

terão onde se esconder. Os novos testes de Beijing e Londres e as medidas que estamos tomando 

após as alegações preocupantes contra o laboratório em Sochi são outro passo importante para 

proteger os atletas limpos independentemente do esporte ou da nação.  Guardamos as amostras 

durante dez anos para que os trapaceiros saibam que não podem descansar.” Disse o Presidente do 

COI, ele próprio detentor de uma medalha Olímpica de ouro em esgrima. "Ao impedirmos tantos 

atletas dopados de competirem no Rio, estamos mostrando mais uma vez nossa 

determinação em proteger a integridade das competições Olímpicas, inclusive o laboratório 

antidoping do Rio, de modo que a mágica Olímpica possa se revelar no Rio de Janeiro.”  
 

A proteção dos atletas limpos é o principal pilar da Agenda Olímpica 2020, o mapa estratégico para o 

futuro do Movimento Olímpico. Isso quer dizer que todos os envolvidos em casos de doping, quer 

sejam atletas, treinadores, médicos ou quaisquer outras pessoas ou organizações, têm que ser 

punidos com todos os meios disponíveis. As medidas mais recentes incluem: 

 
. O COI está fornecendo recursos financeiros para a Agência Mundial Antidoping (WADA) para que 

esta junte informação para fazer com que os testes antes dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro sejam 

os mais eficientes e independentes possível. Os testes fora de competição durante os Jogos Olímpicos 

também serão orientados por esse grupo da WADA especializado em informações para que sejam mais 

direcionados e eficazes. 

 
• Em março deste ano, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que as sanções durante os Jogos 

Olímpicos fossem independentes do COI. O Tribunal Arbitral Esportivo (TAS) tratará dos casos dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 em diante. A Divisão Antidoping do TAS substituirá a Comissão Disciplinária 
do COI para ouvir e decidir sobre os casos de doping durante os Jogos Olímpicos, assim como nas 

subsequentes reanálises das amostras coletadas nos Jogos. 

 

•Durante a IV Cúpula Olímpica, em outubro de 2015, O Movimento Olímpico solicitou à Agência Mundial 

Antidoping (WADA) que propusesse uma solução para que toda a testagem antidoping ficasse independente das 

organizações esportiva, de modo a evitar qualquer conflito de interesses. Foi criado um grupo de trabalho, 

composto por representantes de ASOIF, AWOIF, WADA 

e do COI, para estudar a viabilidade e os termos de 

referência da proposta de testagem independente. 
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• O COI estabeleceu um fundo de US$20 milhões para proteger os atletas limpos. US$10 

milhões estão sendo usados para desenvolver um programa robusto de educação e 

conscientização sobre os riscos de combinar resultados e qualquer outro tipo de manipulação de 

competição e corrupção do gênero. Outros US$10 milhões estão sendo usados para apoiar 

projetos que oferecem um novo enfoque científico para antidoping. Através de sua Comissão 

Médica e Científica, o COI apelou para que os pesquisadores solicitassem apoio e financiamento 

para projetos centrados no atleta e que envolvem pesquisa científica e social. Comprometendo 

US$10 milhões para financiar pesquisas relacionadas a antidoping para proteção de atletas, o 

objetivo desse fundo é complementar, mas não duplicar, os programas já existentes de 

pesquisa antidoping. 12 bolsas já foram entregues para apoiar uma gama de projetos de 

pesquisa em todo o mundo.  

 
Hoje, o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional colocou todo seu apoio por trás da 

“Declaração Global Contra a Corrupção”, que foi adotada na Cúpula Internacional Anticorrupção 

organizada pelo Primeiro Ministro Britânico, David Cameron, na última quinta-feira, em Londres. 

O COI foi representado nessa Cúpula por seu membro e Presidente do Comitê Paralímpico 

Internacional, Sir Philip Craven, que presidiu o painel sobre esporte; a ele se juntou Pâquerette 

Girard Zapelli, Chefe Executiva de Ética e Conformidade do COI. 

 
  ”A corrupção está no âmago de tantos dos problemas mundiais. Precisamos vencê-la para que nossos 

esforços para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e derrotar o terrorismo possam ter 

sucesso. ” diz o texto da declaração. 

 
A conferência reconheceu as ações já empreendidas pelas organizações esportivas e 

acolheu especificamente a iniciativa do COI de lançar “uma Parceria Internacional de 

Integridade Esportiva junto a uma reunião do Fórum Internacional para a Integridade do 

Esporte, em Lausanne, no início de 2017." 

 
Nesse contexto e com as alegações contra a candidatura de Tóquio para sediar os Jogos Olímpicos 

em 2020, o Conselho Executivo do COI ouviu a declaração do Comitê Olímpico Japonês e do ex-

presidente do Comitê de Candidatura Tóquio 2020, Tsunekazu Takeda, e do ex-Diretor Geral, 

Nobumoto Higuchi. Em sua declaração, eles disseram "Os pagamentos mencionados pela mídia 

foram os honorários legítimos de um consultor ... ligados a um contrato pleno e adequado, e os dinheiros 

sofreram uma auditoria total. ” 

 
O COI continuará a trabalhar para esclarecer a questão. Portanto, o COI manterá sua 

posição como a parte civil do processo de justiça francês; a Chefe Executiva de Ética e 

Conformidade do COI terá uma maior e mais ativa cooperação no inquérito legal.  

 

* Observe-se que, por razões legais, o COI não pode fornecer maiores informações sobre 

os casos. Elas surgirão no momento devido. 

 
### 

 

O Comitê Olímpico Internacional é uma organização internacional independente, sem fins lucrativos, 

composta por voluntários e comprometida com a construção de um mundo melhor através do esporte. Ele 

redistribui mais de 90 por cento de sua receita para o movimento esportivo mais amplo, o que significa que, 

todos os dias, o equivalente a US$3,25 milhões ajuda atletas e organizações esportivas de todos os níveis ao 

redor do mundo. 

### 
 

Para mais informações, favor contatar a Equipe de Relações com a Mídia, do COI: 

Tel. +41 21 621 6000 email:pressoffice@otympic.org  ou visite nosso website em 
www.otympic.org. 

  
Vídeos 

YouTube:www.youtube.com/iocmedia 
 

Fotos 

Para uma ampla seleção de fotos disponível logo após cada evento, siga-nos em  

Flickr  

Para solicitar fotos de arquivo e filmagem, contate nossa equipe de  

imagens em: images@otymp1c.org. 

 
Mídia Social 

Para informações atualizadas minuto a minuto sobre o COI e atualizações regulares, por 

favor siga-nos no Twitter  Facebook e YouTube. 
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