REGULAMENTO

6º Concurso de Redação Jogue Limpo 2018

DO OBJETIVO

Geral
Estimular a reflexão sobre o exercício da cidadania em crianças e
jovens, alunos de escolas públicas dos lugares discriminados no
item "DA PREMIAÇÃO", com idades entre de 10 e 17 anos, que
estejam cursando qualquer série do 6°ano do Ensino
fundamental ao 3° ano do Ensino médio – conforme os requisitos
estabelecidos neste regulamento.
DAS MODALIDADES

I-

Gênero: Carta

Categoria – Alunos do 6º ano ao 9º ano
Redija uma carta para o Diretor de sua escola apresentando suas ideias sobre o
seguinte tema: Coleta Seletiva: Como você cuida do que descarta? Não se
esqueça de apresentar 5 dicas de coleta seletiva para o dia a dia da escola. O
texto abaixo vai ajudar na sua reflexão.
Fonte do texto: http://www.meuresiduo.com/categoria-1/importancia-da-coletaseletiva
Importância da coleta seletiva
A coleta seletiva é de extrema importância para o desenvolvimento
sustentável e tornou-se uma ação importante na vida moderna devido ao
aumento do consumo e consequentemente do lixo produzido. O lixo mundial
deve ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas
até o ano de 2025, segundo as estimativas do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma).
A coleta seletiva evita a disseminação de doenças e contribui para que os
resíduos se encaminhem para os seus devidos lugares. Separar os resíduos
entre plástico, metal, papel e orgânicos também contribui para acabar com
poluições tóxicas que contaminam solos e águas de rios, trazendo malefícios
imensuráveis ao longo do tempo.
O Brasil produz, atualmente, cerca de 228,4 mil toneladas de lixo por dia,
segundo a última pesquisa de saneamento básico consolidada pelo IBGE, em
2000. O chamado lixo domiciliar equivale a pouco mais da metade desse volume,
ou 125 mil toneladas diárias. Adotar pequenas atitudes na rotina e preparar a

casa ou empresa para separar corretamente o lixo é uma das melhores maneiras
para ajudar na preservação do meio ambiente.
Sobre o método de coleta seletiva, cada tipo de resíduo tem um processo
próprio de reciclagem. Na medida em que são misturados, o processo pode se
tornar mais caro ou mesmo inviável, pela dificuldade de separá-los de acordo
com a sua composição.
É importante conhecer os tipos de resíduos para poder destiná-los de forma
correta. São eles:
Lixo Orgânico: O lixo orgânico é resultado de descartes em residências,
escolas, empresas e mesmo da natureza como, por exemplo, cascas e restos
de frutas e legumes, bem como, qualquer alimento que se decomponha. É
importante que o descarte desse tipo de resíduo seja feito utilizando sacos de
lixo adequados e resistentes.
Resíduos Reciclados: São resíduos reaproveitáveis como: metal, vidro,
madeira, papel e plástico. É importante lavar aquilo que for de plástico, como
embalagens de comida, antes de jogar fora para não atrair animais e insetos. No
caso do papel ou papelão, para facilitar a coleta lembre-se de organizar papeis
como jornais e desmontar as caixas, se esse for o caso. Na dúvida, verifique se
existe o símbolo universal de reciclagem na embalagem.
Resíduos que necessitam de descarte especial
Eletrônicos: Esse tipo de lixo pode conter metais pesados e não pode ser
descartado diretamente no meio ambiente com riscos de contaminação do solo.
O correto é procurar por empresas ou cooperativas especializadas na reciclagem
deste tipo de material.
Hospitalares: Esse tipo de lixo exige tratamento diferenciado, desde a coleta,
com sacos próprios para o descarte, até sua deposição final, pois podem
apresentar contaminação e transmitir doenças para as pessoas que tiverem
contato.
Outros exemplos de tipo de lixo são: o radioativo ou nuclear, com origem em
usinas nucleares; lixo da limpeza pública, os galhos de árvores, folhas, entulhos
de construção.
Como benefícios da coleta seletiva e descarte correto dos resíduos podemos
destacar a diminuição da poluição, economia no consumo de energia e água,
diminuição dos gastos com a limpeza urbana e a geração de emprego e renda
pela comercialização dos recicláveis.
Reciclar, reaproveitar e reduzir são a chave para se viver em um mundo mais
limpo e sustentável.
Use no mínimo 25 e no máximo 35 linhas e siga o modelo da carta:
➢ Data;
➢ Vocativo;
➢ Corpo da carta;
➢ Despedida; ➢ Assinatura.

INSTRUÇÕES:
• O texto definitivo deve ser manuscrito à tinta preta ou azul, na folha própria
do concurso.
• A texto que fugir completamente ao tema ou que não atender ao gênero
indicado será desclassificada;
II-

Gênero: Dissertação

Categoria – 1º ano, 2º ano e 3° ano do Ensino Médio
Tema: Coleta Seletiva: Como você cuida do que descarta?
Considere a importância de uma mudança de comportamento de cada um de
nós para que a separação dos resíduos e sua respectiva coleta seja realmente
uma prática e, a partir do texto abaixo ou outras informações sobre esse mesmo
assunto, redija uma dissertação em tom crítico que apresente dicas de como ser
parte do processo de coleta seletiva, utilizando no mínimo 25 e no máximo 35
linhas.
Fonte do texto: https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-doplaneta/noticia/2016/06/85-dos-brasileiros-nao-tem-acesso-coleta-seletivamostra-estudo.html
85% dos brasileiros não têm acesso à coleta seletiva, mostra estudo.
Pouco mais de 1.000 municípios contam com a coleta seletiva e destinam os
resíduos para reciclagem no Brasil.
BRUNO CALIXTO
16/06/2016 - 09h00 - Atualizado 31/10/2016 17h14

Se você pode separar o lixo reciclável do lixo orgânico e ter a certeza de que
eles vão para o destino correto, você é minoria no Brasil. Um novo estudo
encomendado pelo Cempre, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem,
mostra que quase 170 milhões de brasileiros não são atendidos por coleta
seletiva em suas cidades. Estamos muito longe de criar uma economia circular.
>> Lixão que não acaba mais
Segundo a pesquisa, 1.055 municípios têm programas de coleta seletiva. Como
o Brasil tem mais de 5 mil cidades, esse número representa apenas 18% dos
municípios. Quando analisamos a quantidade de cidadãos atendidos ou com
acesso a algum programa de reciclagem, a porcentagem cai. Só 31 milhões de
brasileiros – cerca de 15% da população total do país – podem contar com o

“luxo” de separar o lixo. Ou seja, 85% dos brasileiros não têm como destinar
resíduos para a reciclagem.
O estudo faz uma análise mais detalhada de 18 cidades do país e mostra outro
dado preocupante. Em algumas cidades, a quantidade de material que está
sendo reciclado caiu entre 2014 e 2016. O caso de Brasília é um exemplo. A
capital federal reciclou 3.700 toneladas de lixo por mês em 2014. Em 2016, esse
valor caiu para 2.600 toneladas por mês. Isso acontece principalmente porque o
setor de reciclagem também está sofrendo com a crise econômica.
>> 17 milhões de pessoas não têm acesso à coleta regular de lixo no Brasil
Há também casos positivos. As capitais do Sul – Porto Alegre, Florianópolis e
Curitiba – conseguem atender praticamente 100% dos cidadãos. Outro caso
interessante é o Rio de Janeiro. Como a cidade é sede da Olimpíada, ela
conseguiu financiamento no BNDES para melhorar a coleta. O resultado aparece
nos números. O Rio de Janeiro triplicou a quantidade de toneladas de resíduos
destinados para a reciclagem. Mas ainda está longe do ideal – só 65% da cidade
é atendida pela coleta seletiva.
Segundo Vitor Bicca, presidente do Cempre, há dados positivos no estudo. O
levantamento é feito desde 1994, e a comparação ano a ano mostra que a
reciclagem está avançando, apesar de a passos lentos. A partir de 2010, houve
um salto importante em quantidade de municípios que reciclam: um aumento de
mais de 100%. Isso ocorreu por conta da aprovação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).
Para Vitor, o que falta agora é um maior engajamento das prefeituras. “O
entrave é político, e as prefeituras precisam se engajar mais. Quando a política
foi aprovada, o governo federal criou linhas de financiamento para o município
fazer o plano de gestão, que é a primeira etapa antes de fechar os lixões ou
implantar a coleta seletiva. Mas houve um baixo engajamento dos municípios”,
diz.
Uma das formas de pressionar por maior participação das prefeituras é cobrar
por políticas de coleta seletiva nas eleições municipais deste ano, já que a coleta
é responsabilidade de prefeitos. Para o Cempre, outra forma de pressionar é
buscar uma mudança de compreensão sobre a reciclagem. Hoje ela é vista

apenas como um processo que faz bem para o meio ambiente. Ele acredita que
é preciso conscientizar a população de que também faz sentido do ponto de
vista econômico. “O resíduo hoje é um bem econômico. Ele pode voltar para a
indústria como novo produto, evitando o uso de matérias-primas.”
INSTRUÇÕES:
• O texto definitivo deve ser manuscrito à tinta preta ou azul, na folha própria
do concurso e de ter no mínimo 25 e no máximo 35 linhas escritas;
• O texto que fugir completamente ao tema ou que não atender ao gênero
indicado será desclassificado;
• Não deixe de dar um título ao seu texto.
• Os textos apresentados são motivadores, logo não copie trechos em sua
redação.
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
➢ Somente poderá participar do 5º Concurso de Redação Jogue Limpo o
candidato que cumpra todos os requisitos abaixo:
•

Alunos na faixa etária de 10 a 17 anos completos, cursando
qualquer série entre o 6º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do
Ensino Médio de escolas públicas convidadas.

DAS ETAPAS INICIAIS
•

Apresentação do concurso na unidade escolar e realização de um
concurso interno a fim de escolher as duas redações que representarão a
escola no concurso Jogue Limpo. Sugere-se que o (a) diretor (a) escolha
um professor(a) para coordenar essa etapa. Esse professor(a) ficará
responsável por formar uma comissão julgadora, que escolherá a melhor
dissertação e a melhor carta, e, após a escolha, ele(a) terá a
responsabilidade de enviar as redações escolhidas à nossa sede,
observando todos os critérios deste regulamento.

•

Sugerimos, também, que sejam aceitas a inscrição de, no máximo, 60
alunos em cada categoria. Esse número pode variar a critério da direção.
Devem ser convidados alunos de séries diferentes.

•

Cada aluno participante receberá um brinde (a ser definido pelo Jogue
Limpo)

•

Os estudantes selecionados estão próximos às nossas centrais nas
cidades de Canoas, Passo Fundo, Santa Maria, Fazenda Rio Grande,
Paiçandu, Cascavel, Itajaí, Duque de Caxias, São Paulo, Hortolândia,
Betim, Uberlândia, Simões Filho, Vitória da Conquista, Serra, Ceilândia,
Maceió, Jaboatão dos Guararapes e Fortaleza.

•

Serão escolhidas pelas Centrais do Jogue Limpo 2 (duas) Escolas
situadas nas regiões citadas acima.

ENVIO DAS CARTAS E DISSERTAÇÕES VENCEDORAS NA ESCOLA
•

As cartas e dissertações vencedoras do concurso interno realizado pela
escola deverão ser entregues ao representante do Jogue Limpo que
passará nas escolas e recolherá os envelopes até o dia 07 de maio de
2018.

•

As cartas e dissertações, devem estar na folha timbrada fornecida pelo
Jogue limpo com o cabeçalho corretamente preenchido. O não
cumprimento deste item poderá resultar em desclassificação do
candidato.

•

Os alunos vencedores do concurso interno realizado pela escola,
receberão, também, como prêmio de participação, um brinde
personalizado do Jogue Limpo.

DOS CRITÉRIOS JULGAMENTO
•

Ao encaminhar as cartas e dissertações, os candidatos estarão,
automaticamente, submetendo-se às normas estabelecidas neste
regulamento. Cada candidato poderá concorrer com apenas uma
redação.

•

A comissão julgadora do Jogue Limpo fará a avaliação das redações até
a data de 04 de junho de 2018.

•

A entrega dos prêmios dos vencedores será de 11 a 22 de junho de 2018.

•

As redações não serão devolvidas.

DA AVALIAÇÃO
As cartas e dissertações inscritas neste concurso serão avaliadas
segundo os seguintes critérios:
•

A identificação do aluno no cabeçalho da folha do texto timbrada
enviada pelo Jogue Limpo, especialmente desenvolvida para este
concurso;

•

Os textos deverão ser manuscritos com caneta preta ou azul;

•

Serão observadas: além da correção gramatical em todos os seus
aspectos, a originalidade e índice de autoria nos dois tipos de texto.

•

O aluno deverá ter plena liberdade de expor suas ideias, sem intervenção
de terceiros ou manifestações que venham a ferir os direitos humanos.

•

A decisão da Comissão Julgadora do Jogue Limpo é soberana, não se
admitindo recurso e podendo a mesma, inclusive deixar de conferir o
prêmio.

RESULTADO FINAL
•

O Jogue Limpo divulgará os vencedores do concurso nacional e
publicará no seu site “joguelimpo.org.br”, Facebook, Instagram e
Linkedin, assim como fotos do evento de premiação.

•

Todos os participantes deste concurso concordam com a divulgação e
publicações alusivas a este concurso.

REGRAS PARA DESCLASSIFICAÇÃO DOS TEXTOS:
•

É vedada a entrega de textos impressas;

•

Cartas ou dissertações que apresentem cópias total ou parcial de
outros textos;

•

Textos que tenham qualquer evidência de plágio, cópia, assinatura,
pseudônimo, desenho, rasura ou marca identificadora fora do campo
específico;

•

Textos que fugirem do tema proposto;

•

Textos que forem ilegíveis;

•

Cartas e dissertações que não obedeça à faixa etária estipulada no 6º
Concurso;

DA PREMIAÇÃO
•

Os alunos finalistas e suas respectivas turmas serão convidados a
participar da cerimônia de premiação na escola para a entrega dos
prêmios do 6º Concurso de Redação. Os professores responsáveis
pelo concurso de Redação, também, devem participar nesse
momento.

•

Os prêmios para os 6 vencedores:
•

Categoria – Carta
1° lugar = Um Tablet Samsung - 9.6 Wi-Fi
2° lugar = Um Mini Tablet Samsung - 7 Wi-Fi
3° lugar = Livro relacionado ao tema de Coleta Seletiva

•

Categoria - Dissertação
1° lugar = Um Tablet Samsung – 9.6 Wi-Fi
2° lugar = Um Mini Tablet Samsung – 7 Wi-Fi
3° lugar = Livro relacionado ao tema de Coleta Seletiva

DA DIVULGAÇÃO
•

Os textos vencedores e as cerimônias de premiação serão
amplamente divulgadas na escola de cada participante, assim como
no site “joguelimpo.org.br” e no Facebook do Jogue Limpo e outros
meios de comunicação disponíveis.

•

Os ganhadores das 2(duas) categorias deverão assinar autorização
para a divulgação nos meios mencionados.

DA QUESTÃO DOS DIREITOS AUTORAIS
•

Os responsáveis legais pelos alunos, os professores e os diretores
das escolas participantes do 6º Concurso de Redação do Jogue
Limpo, cujo tema está descrito no item DAS MODALIDADES, no ato
de sua inscrição, autorizam ao Instituto Jogue Limpo, em caráter
gratuito e irrevogável, isolada ou conjuntamente, total ou
parcialmente, direta ou indiretamente e sem qualquer restrição de
idioma, quantidade de exemplares, número de emissões,
transmissões, retransmissões, edições, reedições e veiculações, a
ter os direitos autorais patrimoniais relativos às redações finalistas
que venham a ser produzidas pelos alunos no âmbito deste
Concurso. Assim como, também, autorizam o uso da imagem dos
alunos finalistas e das pessoas envolvidas no Concurso e nos
eventos ocorridos por conta deste.

•

As publicações e edições derivadas desses conteúdos não terão fins
comerciais ou intuito de lucro e vão conservar o nome do autor e a
origem da obra.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
•

A decisão da comissão julgadora do Jogue Limpo será soberana, não
se admitindo contra ela nenhum recurso.

•

Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas
ou resolvidas pela equipe do Jogue Limpo por meio do e-mail
leticia@joguelimpo.org.br ou pelo tel. (21) 3797-6500 (Letícia Franca).

•

Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais
entregues ou enviados aos cuidados do Jogue Limpo.
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