
 
 
 
 
 
 

 
4ª GINCANA DE SAÚDE DO PODER JUDICIÁRIO  

DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PROGRAMA BEM VIVER 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

1. Disposições Gerais 
 
1.1 A 4ª Gincana de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem como 
principal objetivo a melhoria da qualidade de vida de magistrados e servidores 
proporcionando meios para perda de peso corporal, em uma competição saudável.  
 
1.2 A 4ª Gincana de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso será 
promovida, organizada e realizada pela equipe do PROGRAMA BEM VIVER, eixo 
Qualidade de Vida. 
 
1.3 A Comissão Julgadora das provas e tarefas será composta por Membros da 
Equipe Organizadora. 
 
1.4 O presente regulamento objetiva nortear e conduzir a 4ª Gincana de Saúde do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que acontecerá entre os dias 01/09 a 
05/12/2014. 
 
1.5 Serão oferecidas 30(trinta) vagas aos servidores do Poder Judiciário do Estado 
de Mato Grosso.  
 
1.6 Para participar o servidor não poderá ter IMC menor que 25 e maior que 
29,9kg/m²; 
 
1.7 As atividades ocorrerão das 07h às 08h, exceto oficinas e almoços orientados, 
às 3ª e 5ª feiras, respectivamente, que será pontualmente às 11 horas. 
  

§ 1º - Os almoços no restaurante do TJ orientados por nutricionista, terão 
seu horário fixado de 11:00 às 11:30, às 5ª feiras, não podendo os participantes 
da Gincana optarem por horário diferenciado. 

  
1.8 Os participantes da 4ª Gincana de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso ficam submetidos a todas as disposições e penalidades que possam emanar 
deste Regulamento. 
 
1.9 Cada participante deverá ler com atenção os Termos de Aceite e Compromisso, 
que deverão ser entregues preenchidos e assinados no ato da inscrição e 
devolvidos à Comissão Organizadora. 
 
2.0 Os exames solicitados no ato da inscrição deverão ser entregues 
impreterivelmente até 29/08/2014, sob pena de cancelamento da participação na 
4ª Gincana de Saúde. 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.1 O participante da 4ª Gincana de Saúde deverá ter um aproveitamento mínimo 
de 90% (noventa por cento) em todas as atividades propostas para concorrer às 
premiações. 
 
2.2 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais danos aos 
participantes, durante as suas atividades, ou os que causem a terceiros. 
 
2.3 Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer ato ou 
decisão, relativos à gincana, desde que tenha sido regularmente publicada ou 
constante nesse regulamento. 
 
2.4 Todos os participantes deverão estar pontualmente às 07h00 do dia 01 de 
setembro de 2014, devidamente identificados (camiseta, crachá, boné), no  
Parque Massairo Okamura, localizado na Avenida Rubens de Mendonça para o 
início das atividades, conforme Cronograma de Atividades em anexo. 
 
 
 2. Das Inscrições 
 
2.5 As inscrições deverão ser feitas nos dias 25,26 e 27 de agosto de 2014 no 
Ambulatório do TJ, manhã: de 8:30 às 11:30 horas; tarde: de 14:00 às 15:30. 
 
2.6 As inscrições não serão prorrogadas. 
 
2.7 Havendo vagas restantes por desistência ou desclassificação de algum 
participante, estas serão oferecidas aos que por ventura encontrarem-se em lista 
de espera, por ordem de inscrição, até o dia 05/09/2014.  
 
2.8  No ato da inscrição deverá ser entregue 01(hum) pacote de fraldas geriátricas 
que serão destinadas aos servidores selecionados pela Divisão de  Serviço Social. 
 
 
3. Das Penalidades 
 
3.1 O servidor/participante que abandonar as atividades antes do término da 
Gincana pagará uma multa correspondente a 2 (duas) cestas básicas, que serão 
doadas à instituições de caridade do município de Cuiabá, a escolha do mesmo. 
 
 
4. Das Premiações 
 
4.1 As premiações acontecerão mensalmente em setembro, outubro e novembro e  
     a premiação final será em 09/12/2013, assim distribuídas: 
 

 Para o participante que eliminar maior % de peso no mês de setembro    
     apuração em 29/09, premiação: 1 semana (2ª a 6ª feira) de dieta Detox; 

 Para o participante que eliminar maior % de peso no mês de outubro    
     apuração em 29/10, premiação: 1 semana (2ª a 6ª feira) de dieta Detox; 

 Para o participante que eliminar maior % de peso no mês de outubro   
     apuração em 28/11, premiação: 1 semana  (2ª a 6ª feira) de dieta Detox.  



 
 
 
 
 
 
      
    
     

 Para o participante que eliminar o maior % de peso ao final da Gincana, 
na última avaliação em 05/12: R$ 2.500,00 (dois mil reais) em 
dinheiro, doado pela CREDIJUD. 

 
4.2 O critério de premiação levará em conta o percentual (%) de peso eliminado 
em relação ao peso inicial. O participante que eliminar o maior percentual (%) de 
peso será o vencedor a cada etapa. 
       
      § Único: Em caso de empate, o desempate se dará por perda de peso 
absoluto, ou seja, quem eliminar o maior peso em kg (quilos). 
  
 
5. Os casos omissos do presente REGULAMENTO serão decididos pela COMISSÃO 
ORGANIZADORA do Programa Bem Viver. 
 
 
O presente regulamento entra em vigor a partir desta data. 
 
 
 
Cuiabá, 25 de agosto de 2014. 


