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I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E ARTÍSTICA 
DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR 

“Revivendo a Memória, Preservando a História” 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O presente regulamento se destina a reger a I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E 
ARTÍSTICA DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR, a ser realizada no período de 14 de setembro a 26 de 
outubro de 2019, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, democrático, 
autônomo e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania e solidariedade, através de 
atividades coletivas culturais e pedagógicas. 
 
Fundado em 20 de abril de 1939, o Abrigo do Cristo Redentor do Estado do Rio de Janeiro é uma 
entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade prestar assistência social, moral e material a pessoas 
carentes ou não, com idade igual ou maior de 60 anos, sem distinção de nacionalidade, sexo, cor ou 
religião. 
 
Localizado à Rua Nilo Peçanha nº 320, na Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ, o Abrigo possui, 
atualmente, 127 residentes que recebem seis refeições diárias, além de moradia e acompanhamento de 
uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, enfermeiras, fisioterapeutas, 
fonoaudióloga, médicos, nutricionistas e psicólogas. 
 
Sua Diretoria é composta por 13 membros, o Conselho Deliberativo por 44 membros e o Conselho Fiscal 
por seis, todos não remunerados. 
 
As receitas necessárias para o funcionamento de toda essa estrutura são advindas de convênio com a 
Fundação Leão XIII, que no momento mantém 40 abrigados, e com a Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo que, por sua vez, é responsável pela manutenção de 54 idosos. Entretanto, se não contássemos 
com a ajuda da sociedade em geral, não seria possível manter viva essa missão tão nobre. 
 
Baseando-se na atual situação do Abrigo do Cristo Redentor e na certeza de que todos da sociedade 
podem dar sua parcela de contribuição para o aumento de associados contribuintes para a entidade, 
está sendo proposta esta I Gincana Filantrópica, Cultural, Histórica e Artística do Abrigo do Cristo 
Redentor. 
 
2. OBJETIVOS GERAIS 
 
Os principais objetivos da I Gincana são: 
 

 Obter benefícios e recursos para o Abrigo do Cristo Redentor, especificamente na aquisição de 
novos associados contribuintes. 

 Possibilitar uma melhor interação entre os jovens e os idosos. 

 Fomentar a valorização da cultura local, aguçar a criatividade, reforçar os conhecimentos 
culturais, morais e históricos. 

 Promover integração, união, diversão, entretenimento, companheirismo e espírito esportivo 
entre os participantes do evento. 

 Despertar o espírito de participação, colaboração e contribuição entre os participantes. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A gincana terá como principais objetivos: 
 

 Focalizar aspectos da história da cidade. 

 Evidenciar o importante papel do Abrigo na vida filantrópica da cidade no que diz respeito à 
assistência de idosos. 

 Associar o máximo de pessoas ao quadro de contribuintes do Abrigo. 

 Divulgar, nas diversas áreas, os artistas da cidade. 
 

4. PÚBLICO ALVO 
 
Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas e particulares, 
Cursos de Língua e Instituições de Ensino Superior do Município de São Gonçalo. 
 
5. PARTICIPAÇÃO 
 
Alunos do Ensino Fundamental, Médio e Superior, representantes de escolas e faculdades públicas e 
particulares e Cursos de Línguas do Município de São Gonçalo. 
 
Equipes representantes do Abrigo Cristo Redentor: diretores, equipe multidisciplinar e de entidades 
educacionais e culturais de São Gonçalo. 
 
6. LOCAL E HORÁRIO ONDE OCORRERÃO AS ETAPAS 
 
As provas serão realizadas na sede do Abrigo do Cristo Redentor, apuradas e contabilizadas em cinco 
etapas, sempre aos sábados, nos dias 14, 21 e 28 de setembro - 5, 19 e 26 de outubro (premiação final), 
no horário de 8:00h às 12:00h, e constarão de assuntos ligados à história do Município e do Abrigo, com 
temas versando sobre a vida cultural e artística da cidade e da busca de associados. 
 
7. RECURSOS 

 
7.1. Pessoais 
 
Comissão organizadora e julgadora do evento (atua na efetivação do mesmo, anotação das pontuações 
de cada equipe em fichas próprias, ratificação das conclusões de cada tarefa). 

 
7.2. Materiais 
 
Aparelhos de som/microfones. 
Troféus, medalhas, brindes (oferecidos pelos patrocinadores). 
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8. CRONOGRAMA 
 
 

ETAPAS 
JUL AGO SET OUT 

12 1º a 30 14 21 28 5 19 26 

Apresentação à Diretoria do Abrigo e à Imprensa         
Divulgação e Inscrições         

1ª Tarefa          

2ª Tarefa         

3ª Tarefa         

4ª Tarefa         

5ª Tarefa         

Premiação         

 
A divulgação das tarefas relativas a cada fase será feita sempre no início da semana anterior à data de realização 
da mesma, pelo site www.abrigodocristoredentor.com.br ou por qualquer outro meio a ser definido pelo Abrigo. 

 
9. PREMIAÇÃO  
 
A premiação será feita em dois grupos, divididos em classificações de 1º, 2º e 3º lugares de cada grupo: 

 

 GRUPO A: Universidades, Faculdades e Ensino Médio. 

 GRUPO B: Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Cursos de Línguas. 
 

http://www.abrigodocristoredentor.com.br/
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ANEXO I 

 

I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E ARTÍSTICA 
DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR 

“Revivendo a memória, preservando a história” 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Instituição: ____________________________________________________________________________________________  

Telefones da Instituição (de preferência com WhatsApp): _______________________________________________________  

E-mail da Instituição: ____________________________________________________________________________________  

Nome da Equipe:  _______________________________________________________________________________________  

Nome do Responsável:  __________________________________________________________________________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  

Endereço Completo do Responsável: _______________________________________________________________________  

Celular do Responsável (de preferência com WhatsApp): _______________________________________________________  

E-mail do Responsável: __________________________________________________________________________________  
 

Nomes Completos dos Participantes da Equipe Celular 

1. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

2. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

3. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

4. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

5. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

6. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

7. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

8. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

9. ____________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  
 

10. ___________________________________________________________________________  ______________________  

RG: ___________________________  Órgão Expedidor: _____________________  CPF: _____________________________  

Data: ______/___________/_________ 

 
 _____________________________________ _____________________________________ 
 Responsável pela Equipe Comissão Organizadora do Abrigo 
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ANEXO II 

 
I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E ARTÍSTICA 

DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR 
 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE IMAGEM E DIVULGAÇÃO 
 
O participante (ou seu responsável ou assistente legal), no caso de relativa ou absoluta incapacidade, 
abaixo devidamente identificado e assinado autoriza, graciosamente, a utilização da sua imagem para 
fins exclusivos de divulgação referente às atividades da Gincana do Abrigo do Cristo Redentor, podendo 
as mesmas ser reproduzidas e/ou divulgadas por meios de comunicação diversos. 
 
Nome Completo do Participante: _________________________________________________________  

Data de Nascimento: ____/____/______ RG: ____________________Órgão Expedidor: ____________  

CPF:  _____________________________________  Celular: ___________________________________  

Endereço Residencial Completo: __________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Representante (caso o participante seja menor ou incapaz): ______________________________________  

RG: _______________________________________ Órgão Expedidor: ____________________________  

CPF:  _____________________________________ Celular: ____________________________________  

A utilização das imagens poderá ser feita em mídia eletrônica, na internet, para divulgação geral e em 
apresentações de resultados de prêmios destinados à I Gincana do Abrigo do Cristo Redentor, podendo 
ser republicada, divulgada ou reproduzida por outros meios, sempre com a mesma finalidade, sempre 
que for do interesse do Abrigo do Cristo Redentor, simplesmente por questões de caráter estritamente 
social, sem fins lucrativos. Portanto, nenhuma quantia será devida ao cedente, a contar da assinatura 
deste documento com relação a esta cessão de imagens. 
 
A presente cessão também não se configura em atividade remunerada, não gera vínculo empregatício 
ou funcional ou quaisquer outras obrigações trabalhistas, administrativas, previdenciárias ou afins. 
Qualquer outra veiculação da obra, que não a ora autorizada, ou modificação da mesma, inclusive para 
fins editoriais, comercial ou publicitário, só poderá ser feito com prévio, expresso e escrito 
consentimento do cedente. 
 

São Gonçalo, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 _____________________________________ _____________________________________ 
 Participante ou Representante Comissão Organizadora do Abrigo 
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ANEXO III 
 

I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E ARTÍSTICA 
DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
Eu, ___________________________________________________, portador do documento de 
identidade nº _________________________, emitido por _______________ venho, respeitosamente, 
solicitar a revisão do resultado final da prova _______________________________, para o qual 
apresento os seguintes argumentos contra a referida decisão: 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

São Gonçalo, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 _____________________________________ _____________________________________ 
 Requerente Comissão Organizadora do Abrigo 

 


