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GINCANA JUVENTUDE VICENTINA EM AÇÃO   

  

REGULAMENTO  

  

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Desafio Juventude Vicentina em ação é um evento que será realizado pela primeira vez como 

uma disputa amistosa que envolve Confrades e Consocias de todas as idades da área de 

abrangência do Conselho Nacional do Brasil.  

1.1 A gincana será realizada de julho de 2022 a maio de 2023, com o cumprimento de 

desafios, com a participação dos Conselhos Metropolitanos de todo o Brasil.  

2. O objetivo geral desta Gincana é fortalecer os vínculos entre os membros da Sociedade de 

São Vicente de Paulo no Brasil. Ele será alcançado através dos seguintes objetivos 

específicos:  

2.1 Promover maior comunicação e interação nos Conselhos Metropolitanos, incentivando o 

trabalho em equipe e a com participação de toda a diretoria, subpastas e unidades 

vinculadas;  

2.2 Fortalecer o trabalho da Comissão de Jovens, mas também a união dos demais 

departamentos (Ou seja, todos os departamentos podem participar da Gincana);  

2.3 Incentivar a participação de não vicentinos, promovendo o recrutamento na área de cada 

Conselho Metropolitano;  

2.4 Promover a interação entre os jovens através de uma disputa amistosa entre as 

Comissões de Jovens dos Conselhos Metropolitanos;  

2.5 Trabalhar de forma dinâmica o foco da Promoção Humana;  

2.6 Trabalhar de forma prática o ano temático “Missões: Saber cuidar”.  

3. O Desafio será realizada em 2 (duas) partes, a saber:  

3.1 Na primeira parte, a Comissão Nacional de Jovens lançará 6 desafios a serem cumpridos 

em um prazo de aproximadamente 2 meses, que deverá seguir fielmente as regras do 

desafio que serão lançadas por circular;  

3.2 Na segunda parte, a Comissão Nacional lançará pontos em tarefas que terão tempo e 

execução diferente que também terá suas regras a serem seguidas.  

  

  

II. DOS PARTICIPANTES E EQUIPES  

1. Participarão da Gincana todos os Conselhos Metropolitanos da área de abrangência do Brasil.  

2. É estimulada a participação de não vicentinos.  

3. Não há limite de idade para os participantes, nem limite de participantes por equipe.  
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III. DAS EQUIPES  

1. Cada Conselho Metropolitano constituirá uma equipe.  

2. Cada equipe terá um representante, definido, inicialmente, como o coordenador da Comissão 

de Jovens do Conselho Metropolitano correspondente e, na impossibilidade da presença 

deste, algum vicentino por ele indicado e previamente comunicado à Comissão Nacional de 

Jovens.  

3. Os nomes das equipes corresponderão ao nome do Conselho Metropolitano (podendo ser 

adaptado pela equipe de forma criativa) cada equipe será representada pela cor da sua própria 

Região.  

  

  

IV. DAS TAREFAS  

1. As tarefas serão divulgadas pela Comissão Nacional de Jovens em reuniões, circulares, cards 

e vídeos divulgados pelos meios de comunicações oficiais do Conselho Nacional do Brasil.  

1.1 As pontuações destinadas às tarefas serão divulgadas no lançamento da tarefa;  

1.2 Cada nova tarefa será divulgada com descrição, modo de execução e pontuação 

específica.  

2. Apenas o coordenador da equipe poderá questionar e/ou solicitar esclarecimentos sobre a 

realização das tarefas à Comissão Nacional de Jovens, onde será disponibilizado e-mail para 

apurar as reclamações, sugestões e dúvidas;  

3. Não será permitida a participação de membros da diretoria do Conselho Nacional do Brasil ou 

de suas subpastas nas tarefas após a divulgação deste regulamento.  

  

  

V. DA PREMIAÇÃO  

1. R$ 10.000,00 para o Conselho Metropolitano, com fim destinado a levar os jovens ao Fórum 

Nacional, podendo ajudar no transporte e inscrições.  

A premiação se dará no Festival Cultural Ozanam da romaria em Aparecida-SP em maio de 

2023.  

  

VI. DAS PENALIDADES E DESCLASSIFICAÇÃO  

1. Será penalizada, em 50 pontos por item, a equipe que descumprir qualquer um dos itens 

desse regulamento.  

2. Será desclassificada a equipe que, a qualquer tempo, ferir os princípios morais que preconiza 

a Igreja Católica e a Regra da Sociedade de São Vicente de Paulo.  
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1. A Comissão Nacional de Jovens avaliará e julgará quaisquer situações não previstas nesse 

regulamento.  

  

“É tempo de unirmos a palavra a ação e demonstrarmos em obras a vitalidade da nossa fé” (Beato 

Antônio Frederico Ozanam)  

  

  

Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo!!!  

Desde já, o maior vencedor são nossos Mestres e Senhores! Boa 

sorte a todos!  

Geyson Tôrres de Lima  

Coordenador da Comissão Nacional de Jovens  

  

  


