
 

 

 
 

GINCANA, CAMPANHA E AÇÃO SOLIDÁRIA  2017 

  
  

Uma história de sucesso, motivação, responsabilidade social e solidariedade, são esses os 

sinônimos que podemos descrever quando falamos de todas as Gincanas Solidárias realizadas pela 

Gerencia de Teleatendimento no decorrer dos últimos 9 anos. 

Entrosamento, motivação, inovação, criatividade, competição e o amor ao próximo são qualidades 

estimuladas durante todo o evento. 

Em comemoração aos 10 anos desta campanha, a GEAP em 2017 inova com uma nova proposta, 

envolvendo todos os setores, além da Gerência de Teleatendimento, o Projeto Ajudar Mais com parcerias 

com as Amigas da Solidariedade e Associação dos Recicladores da Vila Estrutural. 

Nesta 10º edição da campanha solidária (GETEL) com participação de todos os setores na 

campanha e ação solidária 2017, teremos como objetivo principal a arrecadação de alimentos, material de 

higiene pessoal e adoção de cartas presentes de crianças carentes, as doações terão como destino as 

famílias e crianças do lixão da Estrutural-DF (Associação dos Recicladores da Vila Estrutural).  

Para entendimento do tamanho desta campanha de sucesso, elencamos os resultados alcançados 

em anos anteriores: 

• 2008 – BRINQUEDOS - Arrecadação de 8.931 brinquedos, com os quais conseguimos confeccionar 

2000 kits de brinquedos beneficiando 2000 crianças carentes. 

• 2009 – MATERIAL ESCOLAR - Arrecadação de 17.147 itens de material escolar distribuídos em 

várias instituições.    

• 2010 – BRINQUEDOS - Arrecadação 4.723 brinquedos, com os quais conseguimos confeccionar 

659 kits beneficiando 659 crianças. 

• 2011 – MATERIAL ESCOLAR -  Arrecadação de 3.416 material escolar distribuídos em várias 

instituições.     

• 2012 – ALIMENTOS - Arrecadação de quase 2 toneladas de alimentos não perecíveis (1.857 kg’s) 

e 1.259 itens material de higiene pessoal que foram distribuídos entre algumas instituições 

carentes no DF e entorno.  

• 2013 – MATERIAL ESCOLAR - Arrecadação de 8.396 itens de material escolar e confeccionar um 

total de 350 Kits Escolares distribuídos em várias instituições. 

• 2014 – ALIMENTOS -  Arrecadação 5 toneladas de alimentos não perecíveis (5.296Kg’s) e 510 itens 

material de higiene pessoal, distribuídos em várias instituições e comunidades do DF e entorno, 

considerada a arrecadação recorde nas edições que focavam a doação de alimentos. 

  

• 2015 – VESTUÁRIO -  Arrecadações de 14.313 itens de vestuário/calçados e 11.257 itens de 

Material de Higiene Pessoal, totalizando cerca de 26 mil itens, os quais a equipe do Projeto Ajudar 

Mais, montou uma loja popular, juntamente com um salão de beleza, denominada “Entre Cabides 

e Tesouras”, que tinha como alvo os moradores de rua que ficam setor comercial sul e em outras 

regiões do D.F, parte das doações também foram destinadas aos desabrigados do acidente com a 

Barragem de Marilia-MG. 

• 2016 – BRINQUEDOS - Arrecadação de 3.494 itens de brinquedos e lápis, que foram distribuídos 

em algumas instituições do DF. 



 

 

  

Totalizando os resultados em todas as edições, foi possível arrecadar 17.148 brinquedos, 28.958 itens 

de material escolar, mais de 8 toneladas (8.922 kg’s) de alimentos e material de higiene pessoal 

e 25.570 itens vestuário/ calçados, graças ao envolvimento e engajamento de cada um dos envolvidos.     

  

• 10º edição em 2017: 

  

I. A Gincana , Campanha e Ação Solidaria 2017 ocorrerá em parceria com o Projeto Ajudar Mais, 

Geap - AUTO GESTÃO EM SAÚDE, Amigas da Solidariedade e Ambiente – Associação das 

Recicladoras da Vila Estrutural  que ficaram responsável pelo recolhimento e distribuição dos 

presentes (CARTA PRESENTE) para as crianças, alimentos e material de higiene pessoal 

arrecadados que serão destinadas as famílias /crianças lixão da Estrutural-DF. 

 


