PLANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

LEGADO
JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016
VALOR TOTAL (R$ MM): 110,47

GOVERNO FEDERAL
RESPONSABILIDADE
TEMA

PROJETOS

INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RECURSOS EXECUÇÃO

PRAZOS
NÍVEL DE
MATURIDADE

Construção de novas instalações para o
Laboratório Brasileiro de Controle de
Dopagem - LBCD / LADETEC - na UFRJ

GOVERNO
FEDERAL

GOVERNO
FEDERAL

4

Aquisição de novos equipamentos para o
laboratório

GOVERNO
FEDERAL

GOVERNO
FEDERAL

2

FONTE DE RECURSOS

INÍCIO

CONCLUSÃO

GOVERNO
FEDERAL (ME)

jan/12

3º trim/14

85,07

GOVERNO
FEDERAL (MEC)

UFRJ

19,03

6,37

VALOR
(R$ MM)

110,47

LABORATÓRIO BRASILEIRO DE
CONTROLE DE DOPAGEM (LBCD)

LOCAIS OFICIAIS DE TREINAMENTO

Construção/reforma dos locais oficiais de
treinamento

GOVERNO
FEDERAL

GOVERNO
FEDERAL

ASD

2

ASD

FEDERAL

BENEFÍCIOS

O Ladetec é composto de vários laboratórios temáticos associados, em diversas áreas, entre elas a de controle de
dopagem, atual Lab-Dop, que está sendo renomeado para Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD).
As novas instalações propiciarão controle de dopagem mais eficaz, formação de profissionais cada vez mais
qualificados e avanços nas pesquisas científicas e tecnológicas que o Ladetec desenvolve. Com instalações
modernas, novos equipamentos e ampliação da equipe de trabalho, o laboratório terá condições de pleitear
novamente a reacreditação perante a Agência Mundial Antidopagem (AMA). Ter um laboratório compatível com
as recomendações da AMA e em condições de igualdade com os outros laboratórios credenciados colabora para
o objetivo da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) de ter o esporte limpo de dopagem e
propicia aplicação de um amplo programa de educação, prevenção e detecção do uso de substâncias dopantes
por parte dos nossos atletas. Além disso, o LBCD, como núcleo do Polo de Química da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), ajuda a expandir e modernizar a atuação da universidade nas análises químicas, cada vez
mais sofisticadas em todo o mundo.

As instalações de treinamento (atletismo, natação, polo aquático, saltos ornamentais, nado sincronizado, vôlei,
rúgbi, futebol, pentatlo moderno, hóquei sobre grama) que serão ofertadas pelo governo federal na cidade do
Rio de Janeiro para o período dos Jogos de 2016 representarão importante renovação do parque esportivo na
cidade, ampliando os espaços para a prática de diversas modalidades, da iniciação ao alto rendimento. Após o Rio
2016, as estruturas a serem disponibilizadas passarão a compor a Rede Nacional de Treinamento que o Ministério
do Esporte está estruturando em todo o país e que constitui o maior programa de requalificação da
infraestrutura esportiva do Brasil em mais de 50 anos.

