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REGULAMENTO 

GINCANA 2018 “RIO DOCE MAIS BELA” 

SLOGAN: “UM POR TODOS E TODOS POR RIO DOCE” 

 

1. DA REGULAMENTAÇÃO DA GINCANA 

1.1 – Este regulamento contém os dispositivos de normatização da Gincana “Rio Doce 

Mais Bela”, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo em 

parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Obras, Saúde e Assistência Social e 

Habitação, Escola Estadual Maria Amélia, Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação e Interesse Social - CGFHIS, Conselhos Municipais de Patrimônio Cultural – 

COMPC e de Turismo - COMTUR, Movimento Slow City e a Associação dos Amigos de 

Rio Doce por intermédio de uma Comissão Organizadora especialmente designada. 

1.2 – Estarão sujeitos aos termos deste Regulamento todas as pessoas que participarem da 

Gincana “Rio Doce Mais Bela”. 

1.3 – Eventuais omissões deste Regulamento serão analisadas e sanadas pela Comissão 

Organizadora. 

1.4 – Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento ou de qualquer de 

seus itens, posto que, será dada a necessária e suficiente publicidade ao mesmo, no site 

www.riodoce.mg.gov.br e todas as mídias sociais digitais, assim como formas de 

visibilidade alternativas que abranjam o território. 

 

2. DA DATA E LOCAL DA GINCANA 

2.1 – A Gincana “Rio Doce Mais Bela” será realizada de forma itinerante, nas micros áreas 

conforme especificado no Item 5.1 deste regulamento, onde estão localizados os 

moradores que integram as equipes participantes; e a mesma ocorrerá entre os meses de  

agosto a outubro de 2018, tendo seu lançamento previsto para acontecer em 01/09, às 

10:00 h, dentro da programação da 1ª Ação Cívico Social de Rio Doce. Na abertura da 

Feira Gastronômica, dia 14/09, às 18:30 h,  as equipes receberão as primeiras tarefas e cada 

uma delas deverão apresentar o seu grito de guerra; 

2.2 – A Comissão Organizadora montará uma estrutura que funcionará como Quartel 

General (QG) na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo para apoio às 

equipes e local para receber os itens arrecadados das Tarefas de Arrecadação. 

 

3. DOS OBJETIVOS DA GINCANA 

3.1 – Investir na melhoria da estética visual urbana do município por meio da pintura da 

fachada das residências, incluindo dentro deste processo de mudança a participação dos 

moradores locais através da Gincana “Rio Doce Mais Bela”, com atividades recreativas, 

culturais, educativas, artísticas e de solidariedade; 
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3.2 – Tornar Rio Doce um município ainda mais atraente e de interesse turístico 

promovendo a sua visibilidade e contribuindo para destacar a sua referência como cidade 

criativa, capaz de envolver os moradores nas ações de transformação da estética visual 

local; 

3.3 – Promover a mobilização e integração da comunidade riodocense propondo tarefas 

que remetam à história de Rio Doce e de seus filhos, proporcionando momentos de lazer e 

diversão para todos os participantes e a população em geral; 

3.4 – Estimular a convivência social, desenvolver os valores éticos e morais, exercitar a 

solidariedade e cidadania entre as equipes participantes e todos os envolvidos na conquista 

de seus objetivos; 

3.5 – Valorizar o sentimento de respeito e afeição pela cultura local e pelos seus artistas, 

ampliando possibilidades, resgatando valores e tradições que fazem parte da história do 

município; 

3.6 – Desenvolver atividades recreativas e culturais e exercitar o espírito de liderança e 

motivação, principalmente entre a juventude, integrado às pessoas de diferentes idades; 

 

4. DA PROMOÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO 

4.1 – A Gincana “Rio Doce Mais Bela” é uma promoção da Prefeitura Municipal de Rio 

Doce através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

4.2 – A composição da Comissão Organizadora da Gincana “Rio Doce Mais Bela” é 

constituída dos seguintes membros:  

Adair Liberato, Brendow de Oliveira Fraga, Karina Lopes Moreira, Elis Regina Gomes 

Monteiro de Castro Lana, Carmen Neide Cotta, Fabricio Malaquias Alves, Janaína dos 

Santos, Marina Pereira Soares, Queila Santos Cunha, Letícia Aparecida da Luz, Rodrigo 

Esperança, Carlos Guiduci Soares Filho, Lúcia Maria Gomes Pereira Martins, Rodrigo de 

Souza Leite, Antônio Áureo do Carmo, Denecir Campos de Souza, Maria Aparecida 

Pelinsari Cenachi, Rosângela Moreira de Oliveira, Vera Cruz Corcini de Castro, Valquíria 

Tenório, Matheus Lopes, José Santana Margarida, Antônio Claret da Silva, Alexandre de 

Araújo Lima e Antônio Marcos de Carvalho. 

4.3 – A Comissão Organizadora será dividida em Subcomissões com as seguintes 

composições e funções:  

4.3.1 – Coordenação Geral: Adair Liberato, Brendow de Oliveira Fraga; Janaína Santos e 

Rodrigo Esperança – Responsáveis pela elaboração das tarefas incluindo as de surpresa, 

relâmpago, suplementares e especiais; designar os locais para realização das atividades e 

competições; supervisionar a aplicação do Regulamento; Providenciar monitores, auxiliares 

e coordenadores para as modalidades esportivas de recreação; Tomar decisões, quando 

houver necessidade, em assuntos referentes à aplicação e ao cumprimento das tarefas; 

Acompanhar o desenvolvimento da Gincana com trânsito livre nas subcomissões; Efetuar 

a soma dos pontos das tarefas das equipes e divulgar os resultados parciais das atividades; 

Divulgar o resultado final da Gincana. 
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4.3.2 – Comissão Julgadora: Antônio Claret, Carlos Guiduci Soares, Rodrigo de Souza 

Leite, Marina Pereira Soares, Valquíria Tenório, Alexandre de Araújo Lima e Antônio 

Áureo do Carmo – Pontuar cada atividade que será desenvolvida na Gincana; Determinar a 

pontuação a ser retirada da equipe que cometer qualquer infração no regulamento; Avaliar 

toda atividade desenvolvida pelas equipes, atribuindo nota de acordo com o seu julgamento 

dentro do valor pré-estabelecido para cada atividade. 

4.3.3. – Comissão de Desenvolvimento: Carmen Neide Cotta, Karina Lopes Moreira, 

Fabrício Malaquias Alves, Maria Aparecida Pelinsari Cenachi e Lúcia Maria Gomes Pereira 

Martins – Preparar o material necessário à realização da gincana, Colaborar na orientação 

para a realização das atividades; Auxiliar na preparação das tarefas (relâmpago, a cumprir e 

de arrecadação) desenvolvidas pela Coordenação Geral; Sanar possíveis dúvidas das 

equipes em relação às atividades através da mediação do líder. Estabelecer horários 

relacionados à execução de cada atividade; Sortear a ordem da apresentação das equipes, 

nas atividades que forem necessárias;  

4.3.4. – Comissão de Infra Estrutura: Antônio Claret, Antônio Áureo do Carmo, 

Carmen Neide Cotta, José Santana Margarida, Lúcia Maria Gomes Pereira Martins, 

Valquíria Tenório, Alexandre Araújo de Lima, Matheus Lopes e Queila Santos – 

Responsáveis pelos levantamentos das condições reais das residências e da quantidade 

necessária de materiais para proceder à pintura das residências; registrar através de fotos as 

fachadas das residências além das ruas e seu entorno; efetuar a descrição sobre qual deve 

ser a condição ideal que a residência precisa estar, para receber a pintura de sua fachada; 

providenciar a abertura  do processo licitatório para aquisição das tintas; elaborar o 

cronograma com agendamento de datas para realização das pinturas, de acordo com a 

classificação das equipes; sugerir e avaliar a formação da equipe de pintura organizada pelas 

equipes da Gincana; acompanhar e supervisionar os serviços de pintura realizados nas 

residências. 

4.3.5 – Comissão de Apoio: Queila Santos, Letícia Aparecida da Luz, Matheus Lopes e 

Elis Regina Gomes Monteiro de Castro Lana - Apoiar todas as Subcomissões em suas 

necessidades para realização da Gincana como também os Líderes em todos os aspectos 

que cercam a Gincana; Receber as inscrições das equipes; Agendar todas as reuniões 

relacionadas aos interesses da Gincana e proceder a contagem de produtos arrecadados, 

juntamente com o líder da equipe. 

4.3.6 – Comissão de Comunicação: Antônio Marcos de Carvalho, Matheus Lopes e Elis 

Regina Gomes Monteiro de Castro Lana – Registrar em forma de anotações e ou 

relatórios, bem como através de documento fotográfico, todo o processo de 

desenvolvimento e apresentação da Gincana; Se responsabilizar pelas publicações sobre o 

andamento da Gincana. 

4.3.7 – Comissão de Execução – Formada por representantes do Conselho Gestor do 

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - CGFHIS e representantes das micro 

áreas, indicadas por membros das equipes participantes. Esta Comissão terá como função 

acompanhar e supervisionar todo o processo de liberação e distribuição do material 

necessário à execução das pinturas (tintas, pincéis, andaime, etc.) bem como, colaborar na  
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 sugestão e ou indicação de nomes para a formação da equipe que realizará o trabalho de 

pintura. 

 

5 – DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES E DE SUAS RESPONSABILIDADES:  

5.1 – Os representantes das equipes serão definidos de acordo com o território de micro 

áreas constituídas especialmente para a ocasião, tendo como parâmetro o mapa das micro 

áreas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Doce. Tais representantes deverão ter em 

sua formação o número mínimo de 10 pessoas e o máximo de 15. 

5.2 – A equipe deverá ter entre seus integrantes somente pessoas que residam em sua micro 

área, conforme mapa apresentado pela Comissão Organizadora, às lideranças da 

representação de cada equipe. 

 5.3 – É vetada a participação de representantes de micro área diferente da sua equipe na 

realização de cumprimento tarefas de equipes das outras micro áreas. 

5.4 – Cada equipe deverá escolher o seu Líder e Vice Líder que os representarão na busca 

de interesses e esclarecimentos à realização das tarefas da Gincana e junto a Comissão 

Organizadora e às Sub Comissões.  

5.5 – Na ausência dos Líderes, nomear um representante provisório por meio de votação 

interna e restrita aos seus membros. 

5.6 – É vetada qualquer forma de expressão de ordem religiosa ou política bem como 

discurso de ódio, vinda de integrantes da Comissão Organizadora, bem como dos Líderes e 

membros das equipes; 

 

6 – DA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES: 

6.1 – Cada equipe deverá criar a sua identificação nominal buscando entre os nomes 

aqueles que remetam às lembranças referentes à história de Rio Doce, podendo ser de 

caráter artístico, patrimonial e cultural; 

6.2 – Todas as equipes deverão usar algum tipo de identificação para diferenciá-las de 

outras equipes, podendo ser crachás, adesivos, bandanas, camisas, etc. 

6.3 – Todas as equipes deverão apresentar no dia da abertura, um grito de guerra, dentro da 

temática da gincana, não podendo ser utilizadas mensagens de ódio, preconceituosas, de 

cunho religioso ou político e afins.  

  

7. DA COMPETÊNCIA DOS LÍDERES E SEUS VICES: 

7.1 – Compete aos líderes e ou seus vices, orientar as equipes em qualquer aspecto 

referente à gincana e informar os integrantes da mesma a respeito de comunicados 

extraordinários feitos pela Comissão Organizadora;  
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 7.2 – Desempenhar o papel de mediador entre sua equipe e qualquer uma das 

Subcomissões da gincana e com a liderança de outra equipe; 

7.3 – Convocar reuniões com a sua equipe quando se fizerem necessárias e participar de 

reuniões quando convocados pela Comissão Organizadora; 

7.4 – Estar à disposição da equipe nos horários estabelecidos em comum acordo com a 

própria equipe;  

7.5 – Obter informações sobre as tarefas que serão desenvolvidas, para melhor orientar sua 

equipe;  

7.6 – Entregar formulários, comprovantes, assim como documentos que se façam 

necessários para a execução das demais provas; 

7.7 – Fazer a entrega dos itens relativos à prova de arrecadação e acompanhar a soma dos 

produtos arrecadados; 

7.8 – Formar subgrupos compostos pelos integrantes de sua respectiva equipe para o 

desenvolvimento e ou coordenação de atividades que não será necessária a participação de 

toda equipe; 

7.9 – Avaliar os membros de sua equipe quanto à participação nas atividades da Gincana; 

7.10 – Proceder a ampla divulgação deste regulamento junto aos integrantes da sua equipe 

assim como zelar pela ordem, disciplina e garantir que todas as normas sejam cumpridas; 

7.11 – Assinar o requerimento de recebimento do Regulamento da Gincana “Rio Doce 

Mais Bela” comprovando ciência e se comprometendo a cumprir todas as normas. 

 

8 – DO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO: 

8.1 – As Equipes participantes desta Gincana são consideradas conhecedoras plenas das 

normas que regem este regulamento, sendo que assim submeter-se-ão, ao mesmo sem 

reserva alguma e acatando todas as consequências que dele possam emanar. 

 

9 – DAS TAREFAS:  

9.1 — As tarefas serão classificadas nas modalidades: Tarefas de Conhecimentos, Tarefas 

Recreativas e Tarefas de Arrecadação e serão desenvolvidas dentro dos parâmetros da 

integração e ludicidade.  

9.1.1 – Serão denominadas Tarefas de Conhecimentos, todas aquelas relacionadas 

diretamente às questões culturais, artísticas e da história do município; 

9.1.2 – Serão denominadas Tarefas Recreativas todas aquelas que estão vinculadas aos 

jogos e brincadeiras tradicionais populares; 

 

 9.1.3 – Tarefas de Arrecadação são aquelas voltadas para a arrecadação dos itens 

solicitados; 
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10 – DAS ESPECIFICIDADES DAS TAREFAS: 

10.1 – Dentro das três modalidades das tarefas ocorrerão momentos de: tarefas de 

perguntas e respostas; tarefas-relâmpagos e a cumprir. 

10.2 – Cada tarefa terá regras e pontuação específicas que serão estabelecidas e divulgadas 

antes da execução da mesma. 

 

11 – DA ENTREGA DAS TAREFAS: 

11.1 – As tarefas serão entregues das seguintes formas: Pela Comissão Organizadora e/ou 

pelos integrantes das Subcomissões, em um envelope lacrado, ou em reunião pré-agendada 

com a presença de todos os líderes.  

11.2 – As tarefas serão entregues ao mesmo tempo, para todos os Líderes das equipes. 

11.3 – Quando as tarefas exigirem alguma forma de sorteio será convidado um líder de cada 

uma das equipes para participar. 

11.4 – As Tarefas Relâmpagos serão entregues no decorrer do desenvolvimento das tarefas 

da Gincana; as Tarefas a Cumprir e de Arrecadação serão entregues com antecedência à sua 

apresentação. 

 

12 – DAS TAREFAS RECREATIVAS: 

12.1 – Nas Tarefas Recreativas, antecedendo à competição, cabe à Coordenação Geral 

reunir-se com a Comissão Julgadora para estabelecer critérios de desenvolvimento das 

atividades. 

 

13 – DA EXECUÇÃO DAS TAREFAS 

13.1 – Para cumprimento de tarefas que envolvam a apresentação de objetos e ou 

documentos, as equipes poderão percorrer todo o território do município, não se 

restringindo à sua área limite;  

13.2 – As tarefas serão executadas na ordem em que forem listadas pela Comissão 

Organizadora, conforme realizado em sorteio; 

13.3– A apresentação das tarefas terá tempos diferenciados e esses, serão divulgados 

simultaneamente na entrega das tarefas. 

13.4 – As tarefas deverão ser apresentadas ou executadas com a presença do líder ou vice-

líder. Na ausência desses, deve haver pelo menos um representante da equipe, escolhido 

pelos líderes, apresentado em forma de documento oficial.  

13.5 – Os objetos ou documentos solicitados nas tarefas poderão ficar retidos com a 

Comissão Organizadora pelo tempo que esta julgar necessário, sendo devolvidos até o final 

da gincana, desde que a tarefa não especifique o contrário. 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


GINCANA 2018 “RIO DOCE MAIS BELA” 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 
 

 13.6 – O acompanhamento da execução de todas as tarefas estará sob a responsabilidade da 

Comissão Organizadora, ficando o julgamento a cargo da Comissão Julgadora, formada 

por um júri qualificado e idôneo, cujo julgamento final da execução das tarefas, será 

soberano e irrecorrível. 

13.7 – Todo e qualquer material necessário para realização das tarefas ficará a cargo das 

equipes. A Comissão Organizadora disponibilizará a infraestrutura necessária para 

execução das provas. 

 

14 – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES: 

14.1 – Quando algum membro da equipe, ou a equipe, tiver uma atitude que, sob a análise 

da Comissão Organizadora, é ou foi contrária ao bom andamento da gincana, esta se 

reserva o direito de infligir penas, que poderão variar desde a perda de pontos até o 

desligamento da equipe. 

14.2 – As equipes poderão perder pontos no caso de ultrapassar o limite para iniciar a 

tarefa e ou retardar o tempo previsto para a sua conclusão; 

14.3 – As equipes serão penalizadas quando atrapalharem as concorrentes por meio de 

qualquer artifício (inclusive barulho); 

 

15 – DOS RECURSOS: 

15.1 – A equipe que se sentir prejudicada em alguma tarefa ou tiver qualquer dúvida sobre a 

gincana poderá recorrer. Neste caso os recursos deverão ser encaminhados, pelo líder, por 

escrito à Coordenação Geral até 1 (uma) hora após a conclusão da tarefa em causa, ou no 

ato da dúvida devidamente assinados pelos líderes e seus vices  e mais um integrante da 

equipe. 

 

16 – DAS INSCRIÇÕES: 

16.1 – As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas na sede da Secretaria Municipal 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo à rua Antônio Biaggio Ferrari s\n no horário de 09 às 

16 horas, do dia 03 à 10/09/2018.  Informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 

3883-5151, com Elis Regina ou Carmen Neide.  

16.2 – O regulamento e as fichas de inscrição estarão disponíveis no site da Prefeitura de 

Rio Doce: www.riodoce.com.br em forma digital; e impressas na sede da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

16.3 – Os líderes das equipes, no ato da inscrição, ficam automaticamente convocados para 

uma reunião geral a ser realizada, dia 10 de setembro de 2018, às 18 horas, na sede da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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 16.4 – No ato da inscrição, a equipe deverá apresentar o nome da sua equipe, do líder e de 

seu vice e dos demais membros, além de telefone/e-mail para contato, entre outras 

informações presentes na ficha de inscrição. 

16. 5 – Ao assinar a ficha de inscrição, o coordenador estará concordando com todos os 

itens deste Regulamento. 

 

17 – DA PONTUAÇÃO 

17.1 – A Coordenação Geral da Gincana “Rio Doce Mais Bela” e a Comissão Julgadora 

serão responsáveis por avaliarem determinadas provas, as quais incluirão criatividade, 

esforço, originalidade, comprometimento, integração e qualidade. Para que se leve em 

conta essas condições, algumas tarefas não atribuirão pontos fixos, mas sim pontuação 

máxima que pode ou não ser atingida, de acordo com a avaliação da Coordenação e 

Comissão e Julgadora. A pontuação seguirá a seguinte forma: 

17.2 – Para as tarefas que não avaliam apenas o cumprimento, a nota final será o resultado 

da soma de notas dadas individualmente pelo corpo de jurados. 

17.3 – Para as tarefas que dependem apenas do cumprimento, a pontuação será 

automaticamente computada na íntegra pela Comissão Organizadora. 

17.4 – Para a avaliação do desempenho geral das equipes, a Coordenação Geral e a 

Comissão Julgadora analisarão, além do cumprimento das tarefas, os seguintes quesitos: 

17.4.1 – originalidade e criatividade;  

17.4.2 – coerência com o tema; 

17.4.3 – desenvoltura na apresentação; 

17.4.4 – organização e limpeza; 

17.4.5 – integração entre comunidade e equipe; 

17.4.6 – cumprimento integral dos requisitos de cada tarefa. 

17.5 – A pontuação de cada tarefa será dada de acordo com o grau de dificuldade, prazo e 

recursos necessários para a sua realização, variando o máximo de 10 pontos e o mínimo de 

04 pontos.  

17.6 – Havendo empate na contagem final da pontuação de todas as tarefas da Gincana, 

serão realizadas tarefas, suplementares e especiais de desempate. 

 

18 – DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 

18.1 – A apuração e divulgação dos resultados parciais serão feitos pela Coordenação Geral 

a cada final de semana de realização da Gincana, exceto a do último dia; 

18.2 – A atribuição de notas das tarefas será exclusiva da Comissão Julgadora. 
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 18.3 – A proclamação com a classificação e pontuação final das equipes será anunciada no 

encerramento da Gincana “Rio Doce Mais Bela” em data a ser confirmada. 

 

19. DA PREMIAÇÃO 

19.1 – A premiação será a pintura da fachada de todas as residências localizadas nas micros-

áreas das equipes vencedoras. FACHADA é um termo relacionado com a arquitetura, e 

significa cada uma das faces exteriores de uma edificação. A fachada frontal, também 

conhecida como fachada principal, é apenas uma das fachadas. Existe também a fachada 

posterior e as fachadas laterais. A definição de qual FACHADA da residência deverá ser 

pintada será determinada pela Comissão de Infra Estrutura. 

19.2 – Estarão aptas a receber a premiação, as residências com as fachadas prontas para a 

pintura, isto é com a superfície rebocada e nivelada.  

19.3 – As tintas e os materiais que compõem o kit da premiação serão disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal de Rio Doce, através de recursos do Fundo Municipal de Turismo e 

ficarão sob a responsabilidade e supervisão do Conselho Municipal de Habitação. A pintura 

será realizada por moradores locais conforme especificado no item 4.3.7 – Comissão de 

Execução; 

19.4 – Serão premiadas todas as equipes participantes que atingirem até 50% da pontuação 

da equipe classificada em primeiro lugar, conforme somatório final dos pontos; 

19.5 – Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios em ordem: 

19.5.1 – Cumprimento do maior número de tarefas; 

19.5.2 – Maior pontuação na Tarefa de Arrecadação; 

19.5.3 – Maior pontuação na Tarefa Relâmpago; 

19.5.4 – Maior pontuação na Tarefa a Cumprir; 

19.6 – A Premiação Oficial - cronograma de pintura das fachadas das residências - será 

apresentada no encerramento da Gincana “Rio Doce Mais Bela”.  

 

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 – A Gincana “Rio Doce Mais Bela” somente será realizada se tiverem inscritas o 

mínimo de três (3) equipes, caso contrário a Comissão Organizadora reserva-se o direito de 

cancelar o evento. 

20.2 – Caso seja necessária alguma alteração no Regulamento, esta somente terá validade 

após a comunicação a todas as equipes participantes. 

20.3 – Todo descumprimento de normas será avaliado e julgado pela Coordenação Geral. 

20.4 – A gincana será encerrada impreterivelmente, na data prevista neste regulamento, 

mesmo que, ocorra algum imprevisto durante o transcorrer da mesma. 
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 20.5 – É recomendado as equipes terem espírito esportivo, recreativo e solidário durante a 

execução das tarefas da equipe concorrente evitando prejudicá-la por qualquer meio, bem 

como respeito a todas as equipes. 

20.6 – Apenas o líder, ou seu vice e na falta dos dois, um dos representantes da equipe 

formalmente documentados, poderá apresentar recursos a serem encaminhados à  

Comissão Organizadora, caso esta venha a se sentir prejudicada. É vetada a sustentação 

oral do Recurso, sendo passível de perda de pontos a insistência em fazê-lo. 

20.7 – É de responsabilidade das equipes fazer com que todos os participantes estejam 

cientes das regras que regem esse evento. 

 

21 – DOS CASOS OMISSOS 

21.1 – Será criada pela Coordenação Geral e a Comissão Julgadora, tarefas extraordinárias 

para resgatar a equipe que tiver com uma pontuação muito baixa em relação às outras 

equipes.  

 

 

 

Rio Doce, xxxxxx de 2018. 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura Prefeito de Rio Doce) 
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