CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Comitê do Controle de Dopagem

Data e Horário: Ao 15º dia do mês de março de 2022, às 20:00 horas (1ª convocação) e
20:15 horas (2ª convocação).
Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Teams, conforme facultado
no artigo 10º de seu Regimento Interno.
Convocação: havida pelo Gustavo Almeida, nos termos do Anexo I à presente.
Mesa: João Nogueira – Presidente da Mesa; Gustavo Almeida - Secretário da Mesa.
Presença: Os membros do Comitê de Controle de Dopagem que são identificados no
Anexo II à presente
Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

Pauta:

(i)

Relatório de Atividades 2020 e 2021: O Sr. Flavio Mazzeu apresentou o
relatório de atividades sobre controle de dopagem nos anos de 2020 e 2021.
Também ocorreu a apresentação da estrutura da CBRu para o controle de
dopagem, o resumo de coletas de controle durante o período de 2013 a 2021
e, por fim, o nível do relacionamento existente entre a CBRu e a World Rugby.

(ii)

Planejamento de 2022: O Sr. Flavio Mazzeu realizou a apresentação das metas
e objetivos da entidade acerca do controle de dopagem para o ano de 2022.
Nesta oportunidade, o Dr. Roberto Nahon informou que corticoide intraarticular passou a ser considerado substância proibida.

(i)

Política Antidoping: Após alguns ajustes, o Comitê aprovou a atualização da
Política e o envio para deliberação do Conselho de Administração.

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e
teor, para um só efeito.
São Paulo, 15 de março de 2022

João Nogueira
Presidente da Mesa

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de membros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião
de 15 de março de 2022:

(AUSENTE)
_________________________________
Roberto Germanos

(AUSENTE)
_________________________________
Renato Martins

(PRESENTE)
_________________________________
Roberto Lohn Nahon

(PRESENTE)
_________________________________
Rafael Pinski

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 15 de março de 2022:

(PRESENTE)
_________________________________
João Nogueira
Staff

(PRESENTE)
_________________________________
Flavio Mazzeu
Staff

(PRESENTE)
_________________________________
Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência
Teams na reunião de 15 de março de 2022:

