SEU CABIDE NÃO

SENTE FRIO
AQUECENDO VIDAS, VESTINDO CORACOES

GINCANA SOLIDÁRIA: SEU CABIDE NÃO SENTE FRIO / TCE-GO
A Gincana Solidária 2019 é uma iniciativa do Comitê de Sustentabilidade do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás no apoio à Campanha Aquecendo Vidas da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG), que atende, anualmente, milhares de famílias em situação
de vulnerabilidade social que não têm condições de enfrentar as baixas temperaturas do
inverno.
.
A Equipe vencedora, terá a oportunidade de concorrer a prêmios, além de estar
contribuindo com atitudes solidárias. O objetivo é arrecadar o maior número possível de
roupas e agasalhos de todos os tamanhos para aquecer a população que mais precisa.
.

1. OBJETIVOS:
1.1 Consolidar a solidariedade e fraternidade entre os servidores e membros, e ajudar ao
próximo, num espírito coletivo de cidadania; ;
1.2 Estimular e incentivar a participação em ações sociais; ;
1.3 Arrecadar roupas, agasalhos e cobertores, em bom estado de conservação, para a
Campanha Aquecendo Vidas 2019. .

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Proporcionar aos servidores e membros uma atividade lúdica e sadia, estimulando e
fortalecendo o pensamento crítico e ético acerca da temática, visando solidariedade ao
próximo.
2.2 Construir em cada servidor, o espírito de trabalho em grupo visando a consolidação
do objetivo geral dessa gincana.
2.3 Arrecadar roupas em bom estado (cobertores, mantas, camisas, casacos, meias,
tocas, luvas, capas e outros) que serão doadas para as famílias atendidas pela OVG, Por
meio da Campanha Aquecendo Vidas 2019.

3. JUSTIFICATIVA
3.1 Seguindo as mudanças climáticas e a grande necessidade de ajudar ao próximo num
espírito de construção de cidadania, pretende-se, com este projeto, alcançar recursos
que possam ajudar quem necessita se aquecer, nestes meses de frio e não possui
condições ﬁnanceiras de adquirir agasalhos. Deste modo envolvendo os servidores e
membros desta Casa, podemos fornecer de forma humana às famílias necessitadas
agasalhos e construir a visão de gratidão e construção da cidadania solidária.

4. CATEGORIA DO PROJETO:
( x ) Temporário ( ) Permanente
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5. METODOLOGIA
5.1 Competição norteada pelo regulamento a seguir, com doação das peças, em parceria
com o organização social de solidariedade e Comitê de Sustentabilidade do TCE-GO.
Caixas coletoras serão colocadas no átrio da instituição para recebimento das doações.

REGULAMENTO
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 Todos os servidores e membros do TCE-GO estão convidados a participar da Gincana,
sendo que não será nescessária a inscrição individual, pois a mesma se dará de forma
expontânea. A competição engloba todo o Tribunal, subdividido em 5 grandes equipes.

7. DAS EQUIPES
7.1 A divisão das 5 equipes se dará da seguinte forma:
EQUIPE
TIME SOLIDARIEDADE
TIME AFETO
TIME GRATIDÃO
TIME ENTUSIASMO

COMPOSIÇÃO
GABINETES E OUVIDORIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GERAL
CONTROLE EXTERNO

TIME AMIZADE

ILB/ COMUNICAÇÃO SOCIAL/ TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO/ DIRETORIA JURÍDICA/DGPG

8. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
8.1 A Comissão Organizadora da Gincana Seu Cabide Não Sente Frio 2019, terá como
base as informações dispostas no relatório de doações (junção do Anexo II de todas as
equipes), ao ﬁnal do período da Gincana.
8.2 A Comissão Organizadora atenderá pelo email: lolima@tce.go.gov.br;

9. DO PRAZO e COLETA
9.1 O recebimento das doações ocorrerá entre os dias 03 e 06 de junho, em caixas
personalizadas, dispostas no átrio do TCE-GO. O recolhimento das caixas acontece no
ﬁnal do expediente do dia 06/06/2019. A contagem de peças obedece a Programação da
Comissão Organizadora e sua logística.
.
9.2 O recolhimento das doações deverá ser computado por meio de planilha (Anexo II),
pela organização e recibo dos itens repassados as equipes em 2 vias, assim que
conferidos, pela Comissão Organizadora . .

10. DAS INFRAÇÕES
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10.1 A Comissão Organizadora da Gincana Solidária Seu Cabide Não Sente Frio 2019
deverá cumprir rigorosamente a ﬁscalização das roupas entregues a serem
contabilizadas no dia designado, mediante o material apresentado (em bom estado de
conservação, sem rasgos, manchas, molhadas e ou sujas sem condições de uso).
10.2 Em caso de descumprimento das regras, caberá exclusivamente à Comissão
Organizadora a avaliação dos fatos e decisões que julgar pertinente.
.

11. DOS CRITÉRIOS DE CONTAGEM DE PONTOS
11.1 A contagem de pontos será feita de acordo com a tabela abaixo e considerará quatro
categorias:
:
11.2 Importante: Não serão válidos para pontuação roupas, cobertores e agasalhos
rasgados, molhados, manchados e sujos que não apresentem condições de higiene
para o uso. Não serão válidas peças íntimas como cuecas, calcinhas e sutiãs.
.

11.3 TABELA DE PONTUAÇÃO
GÊNERO
PAR DE MEIAS E LUVAS
CACHECOL E ACESSÓRIOS
ROUPAS
PARES DE CALÇADO
COBERTORES

SEXO / IDADE
M/F / TODAS IDADES
M/F / TODAS IDADES

PONTUAÇÃO

M/F / TODAS IDADES

10 PONTOS

M/F / TODAS IDADES

20 PONTOS
20 PONTOS

05 PONTOS
05 PONTOS

12. DAS DOAÇÕES:
12.1 A contagem dos pontos será feita no período matutino do dia 07/06, pela comissão
organizadora da gincana.
:
12.2 Contagem de arrecadação, produto a produto: somatória de pontos, de acordo com
a tabela acima;
;
12.3 Avaliação dos itens descritos em relação ao seu estado de uso;;

13. DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO
13.1 Ganhará a competição, a equipe que atingir a maior pontuação de acordo com os
valores DESCRITOS na tabela disposta no item 11.3;
;
13.2 O anúncio da equipe vencedora se dará no dia 07/06 as 12:00h, com divulgação em
site e demais mídias do TCE-GO;
;
13.3 A premiação será entregue pela comissão organizadora da Gincana, à equipe
vencedora no dia 07/06 as 12:00h, culminando encerramento das atividades da Semana
do Meio Ambiente 2019, com divulgação em site e demais mídias sociais do TCE-GO.
.
:
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13.4 Os prêmios serão:
-

SELO SOLIDÁRIO; (1º colocado)
Prêmio doado pelo SERCON. (1º colocado)
1 Peça do Ateliê Norma Caiado; (2º colocado)
2 Pizzas Grandes doadas por Pizzeria Cento e Dez; (2º colocado)
1 Orquídea oferecida por Orquidário Lott; (3º colocado)

14. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
14.1 Caso ocorra o empate em pontuação por doação será feito o sorteio entre as equipes
empatadas. .
14.2 Será escolhido um membro da Comitê de Sustentabilidade para realizar o sorteio.
Na falta deste membro, pode se sortear ou indicar alguém que o faça.
.
.

15. DA DISTRIBUIÇÃO DOS DONATIVOS ARRECADADOS:
15.1 Os donativos recebidos serão repassados à OVG para a melhor destinação, frente
aos objetivos indicados neste projeto. .

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS CASOS OMISSOS
16.1 Este regulamento dispõe sobre as normas gerais da Gincana. Os concorrentes
que a disputarem assumem toda a responsabilidade pela participação na mesma. A
entrega da ﬁcha de inscrição preenchida conﬁrma e aceita este regulamento com
todos os seus parágrafos.
.
16.2 Não será permitida associação entre equipes. .
.
16.3 Os casos omissos neste regulamento e quaisquer dúvidas que ocorram durante o
transcorrer da gincana serão resolvidos exclusivamente pela Equipe Organizadora em
caráter ﬁnal e indiscutível, através dos emails: sustentabilidade@tce.go.gov.br e
lolima@tce.go.gov.br. .
;
16.4 Possíveis alterações na data e horário da premiação serão devidamente
informadas por escrito/email ao vencedor e divulgadas na página oﬁcial:
https://portal.tce.go.gov.br/
.
16.5 No caso de desistência da equipe, o pedido deverá ser feito por escrito pelos
responsáveis e entregue à comissão organizadora. .
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ANEXO I
CULMINÂNCIA DO PROJETO
Local: Av. Ubirajara Berocan Leite, Nº 640. Setor Jaó. Goiânia/GO
Data: 03 a 07 de Junho 2019
Contagem dos donativos: Comissão Organizadora / Educação Ambiental do
TCE-GO;
Resultado e Premiação: Comissão Organizadora / Educação Ambiental do
TCE-GO;
Entidade beneﬁciada: Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)
Coordenador do Projeto: Leonardo Oliveira Lima
Email do Coordenador: lolima@tce.go.gov.br
Organização: TCE Sustentável
Email da Organização: sustentabilidade@tce.go.gov.br
Parceiros:

Sercon
Pizzeria Cento e Dez
Ateliê Norma Caiado
Orquidário Lott

ATIVIDADE PARALELA
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás realizará entre seus servidores e
colaboradores a Semana do Meio Ambiente 2019, durante o período de
arrecadação de donativos da Gincana. .
Participação: O TCE-GO disponibilizará em suas unidades local para receber
as doações.
§ A Gincana é voltada exclusivamente à Corte de Contas. Serão divulgados os
números de donativos doados pelos servidores a título de enriquecimento do
projeto e cumprimento às regras de éica e transparência.
.
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ANEXO iI
GINCANA SOLIDÁRIA: SEU CABIDE NÃO SENTE FRIO / TCE-GO
EQUIPE:_____________________________________DATA COLETA :_____/_____/_____
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: ________________________________________

TABELA DE PONTUAÇÃO
GÊNERO
PAR DE MEIAS E LUVAS
CACHECOL E ACESSÓRIOS
ROUPAS
PARES DE CALÇADO
COBERTORES
GÊNERO

SEXO / IDADE
M/F / TODAS IDADES
M/F / TODAS IDADES

PONTUAÇÃO

M/F / TODAS IDADES

10 PONTOS

M/F / TODAS IDADES
M/F / TODAS IDADES

20 PONTOS
20 PONTOS

05 PONTOS
05 PONTOS

ITENS

PONTOS

PAR DE MEIAS E LUVAS
CACHECOL E ACESSÓRIOS
ROUPAS
PARES DE CALÇADO
COBERTORES
OUTROS

TOTAL DE PONTOS

DATA: __________/____________/___________
1-EQUIPE: _______________________________ / Ass: _________________
COLETA REALIZADA POR: ___________________________

