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CAMPANHA DO BRINQUEDO 2008 - 3ª EDIÇÃO 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

 
OBJETIVO: 
 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECÇÃO DE SÃO PAULO, E A CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, por meio da Comissão de Ação 

Social, irão promover a Campanha do Brinquedo 2008, tendo como objetivo 

arrecadar o maior número possível de brinquedos. A OAB SP promoverá essa 

Campanha no período de 27/08 a 13/12/2008, para que as crianças carentes, 

de entidades indicadas pela Seccional Paulista da OAB e suas Subsecções, 

recebam os brinquedos antes do Natal. Todas as doações são realizadas por 

advogados(as), estagiários(as), funcionários(as), bem como por todas e 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas da sociedade civil, que, sensibilizadas, 

contribuem com a doação de brinquedos novos ou usados, em bom estado, às 

entidades. 

 

A Campanha almeja levar carinho, conforto, sorriso, diversão e, mais do que isso, 

amor às crianças carentes. Um dia de dedicação às crianças, que nem sempre 

ganham o mais importante: a atenção e o amor.  

 

O SLOGAN escolhido para expressar o sentimento de solidariedade da 

Campanha do Brinquedo 2008 é: 

 
“VOCÊ DOA UM BRINQUEDO E DISTRIBUI SONHOS”. 
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PARTICIPAÇÃO: 
 

 

O projeto, de âmbito estadual, trata de questão relevante, e por isso mobiliza 

todas as Subsecções, Comissões, Faculdades e Empresas, a participarem e se 

engajarem nessa Campanha, a fim de que seja cumprida com pleno êxito. 

 

As Subsecções contarão com a ajuda de todas as suas Comissões e inscritos, no 

intuito de se conquistar um considerável desempenho. 

 

As Comissões representarão a Seccional e contarão com a colaboração de 

todos os seus Membros e Conselheiros. 

 

Os Conselheiros exercerão o papel de incentivadores e colaboradores em suas 

regiões, participando juntamente com as Subseções ou Comissões a que 

pertencem e contribuindo com estas, com o objetivo se realizar uma significante 

arrecadação. 

 

A participação das Sociedades de Advogados, devidamente registradas na 

OAB SP, ficará a critério da Diretoria da OAB SP e da CAASP. Caso seja permitida, 

elas também serão premiadas.  

 

À medida que a Campanha venha a ser divulgada, profissionais liberais e suas 

entidades de classe, afiliados das mais diversas religiões, empresários dos diversos 

segmentos, representantes das mais variadas repartições públicas e os cidadãos, 

em geral, serão convidados a participar.  

 

Cada convidado poderá, a seu modo, propagar essa Campanha, contanto que 

haja conhecimento e a prévia aprovação da OAB SP e que, além disso, 

conheça, intimamente, a entidade indicada para ser beneficiada. 
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Os partícipes poderão adotar uma creche como sua entidade preferida e 

amparar uma ou mais crianças, tornando-se um mantenedor desta. 

 

Cabe observar que o ato de amparar uma ou mais crianças não tem, no 

projeto, o direcionamento, nem imputa responsabilidade, para adoção de 

criança. 

 

A Campanha será ajustada à medida que novos partícipes se mostrarem 

engajados e comprometidos. 

 
 
FORMA DE ARRECADAÇÃO E PREMIAÇÃO: 
 

 

Para motivar o lado lúdico de todos os participantes, a fim de arrecadarem o 

maior número de brinquedos, a Campanha do Brinquedo 2008 será em forma de 

Gincana e os premiados receberão um troféu de participação.  

 

Serão cinco troféus, distribuídos da seguinte forma:  

 

A Subsecção que apresentar o maior número de arrecadação receberá um 

troféu, devidamente gravado com o nome da Subsecção e do seu Presidente. O 

mesmo acontecendo com a Comissão da Seccional que arrecadar o maior 

número de brinquedos. 

 

A Faculdade que apresentar o maior número de arrecadação também será 

premiada, seja ela da Capital ou do Interior, já que todas concorrerão em iguais 

condições. 

 

As Empresas que participarão, colaborando com doações para uma 

Subsecção, Comissão ou Faculdade, serão premiadas. Nesse caso, não será 
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considerada se a Subsecção, Comissão ou Faculdade foi a vencedora, apenas 

o número de doação feito pela Empresa. Lembrando que a Empresa também se 

comprometerá a devolver o troféu no ano seguinte. 

 

Para motivar o Conselheiro a participar juntamente com sua região, este 

também receberá um troféu, sendo este definitivo, em seu nome, por sua 

valorosa contribuição na Campanha do Brinquedo 2008. 

 

Fica vetada a participação conjunta de duas ou mais Subsecções, Comissões ou 

Faculdades. O troféu será personalíssimo para cada um dos vencedores. 

 

Para um melhor desempenho das Subsecções e Comissões, estas contarão com 

o total apoio de seus respectivos Conselheiros, Presidentes de Comissões, 

Membros Efetivos e Colaboradores. 

 

 

ARMAZENAGEM DAS DOAÇÕES: 
 

 

As Subsecções e Faculdades armazenarão suas arrecadações em suas 

dependências, a fim de que sejam beneficiadas as Entidades de suas regiões. As 

Comissões, representantes da Seccional armazenarão em espaço indicado por 

esta, oportunamente, após a contagem e contabilização das doações. 

 

Todos se comprometem a repassar para a Seccional, uma vez por semana, por 

meio de correio eletrônico, o número de arrecadação, para que este seja 

contabilizado em gráfico, com o objetivo de tornar público o desempenho de 

cada participante. 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 
POOL DE COMISSÕES Rua Anchieta, 35 - 1º andar - São Paulo - SP - 01016-900 - Tel. 3244-2000 - www.oabsp.org.br 

Observações:  

 

Selecione brinquedos considerando idade, habilidade, capacidades e interesse 

das crianças. Avalie qualidade e siga recomendações do fabricante sobre 

segurança e idade. Para lactente, evite brinquedos com partes pequenas, que 

possam oferecer risco de sufocação ou aspiração. Considere utilizar testadores 

de peças pequenas de brinquedos. Selecione brinquedos leves, que não 

causarão perigo caso caiam sobre a criança. Certifique-se de que os materiais 

dos brinquedos são atóxicos. Evite brinquedos que produzam ruídos altos. Para 

crianças menores de um ano, evite brinquedos com pontas, bordas afiadas ou 

que possuam qualquer objeto de arremesso ou lançamento. Brinquedos com 

correntes, tiras e cordas com mais de 15 cm devem ser evitados. Após 

brincadeiras com balões, descarte-os, juntamente com eventuais pedaços, para 

evitar risco de aspiração. 

 
 
 
 
BRINQUEDOS ESPECÍFICOS POR IDADES E TIPOS: 
 
 
 
Crianças menores de um ano: brinquedos que chiam: verificar se existe alguma 

válvula que se possa destacar, além de se atentar ao nível do ruído que estes 

produzem; elásticos nas camas dos bebês: só devem ser utilizados até os 5 meses 

de idade, altura em que os bebês começam a pôr-se de gatas, pois poderá 

haver perigo de a criança se machucar no pescoço ou mesmo sofrer asfixia por 

estrangulamento; rocas e chocalhos: não podem ter cabos compridos, pois 

podem machucar a boca ou os olhos das crianças, assim, devem ser procurados 

cabos largos e arredondados e escolhidos modelos leves; caixas de música e 

outros brinquedos com fios ou cordas: atenção ao comprimento dos fios, pois há 

o perigo de estrangulamento, estes não deverão exceder 220 mm, devendo-se 

também prestar atenção ao nível de ruído e ao peso; cubos para empilhar e 
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outros: a partir dos 8 ou 9 meses é divertido “atirar” tudo para o chão, por isso 

atenção ao peso dos brinquedos e à resistência, pois devem ser inquebráveis. 

 

Crianças de 1 a 3 anos: brinquedos destinados a suportar o peso da criança, 

como carrinhos, triciclos, cavalos-de-pau: pensar na casa onde serão utilizados, 

além de estar atento ao tamanho do brinquedo face ao tamanho do quarto, à 

proximidade de escadas, piscinas e lareiras; brinquedos a pilhas: verificar se o 

compartimento para as pilhas está completamente vedado e inacessível aos 

dedos hábeis das crianças (só deve ser aberto com uma ferramenta, por um 

adulto); livros: é importante começar a fomentar o gosto pelas histórias, porém, 

hoje em dia, muitos livros são de cartão mais grosso e trazem acoplados bonecos 

com olhos salientes, caixinhas de música e outros, por isso atenção às 

características e às peças pequenas que se possam destacar; carrinhos, 

comboios: atenção às rodas e pneus que se podem destacar com facilidade; 

bonecas: atenção ao tamanho dos acessórios (sapatos, bijuterias etc.); pelúcias: 

esses brinquedos deverão ser macios, laváveis e resistentes, devendo-se evitar as 

de pêlo comprido, caudas, crinas, olhos, narizes, botões ou outras peças que 

possam ser engolidas ou aspiradas para os pulmões, pois há perigo de asfixia; 

brinquedos com formas esféricas ou ovóides: alguns desses brinquedos de 

dimensão reduzida têm surgido associados a acidentes, assim a criança deverá 

estar sempre sob vigilância quando brinca com brinquedos com essas formas. 

 

Crianças de 3 a 6 anos: tábuas e ferros de engomar: atenção aos mecanismos 

de dobragem, ao peso e "bico" do ferro; lápis, feltros e plasticina: não esquecer 

que também devem apresentar marcação CE, bem como verificar se as tampas 

das canetas têm "buracos" de ventilação para o caso de serem ingeridas; 

tesouras e jogos de colagem, tesouras sem bicos, colas não tóxicas, jogos de 

construção: prestar atenção ao tamanho das peças e à existência de irmãos 

mais novos, sendo que, mesmo dentro da faixa etária correta, continua a existir a 

possibilidade de ser engolido ou aspirado; skates, trotinetes, patins: oferecer 

equipamento completo — capacetes, luvas e joelheiras — verificar que o 
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capacete não é um brinquedo, mas, sim, um equipamento de proteção 

individual, assim brinquedos que imitam equipamento de proteção, como 

capacetes ou óculos de sol "para brincar", não protegem; pistolas com projéteis 

ou fulminantes: atenção à força de projeção das peças e ao nível do ruído; 

espadas: muita atenção à existência de bordos cortantes e pontas demasiado 

aguçadas, que possam magoar os olhos; máscaras e disfarces: atenção à 

inflamabilidade de roupas largas, cabelos compridos, junto ao fogo; balanços e 

escorregas para jardim: atenção à instalação, estabilidade e necessidade de 

manutenção. 

 

Importante: A seleção dos brinquedos de acordo com a idade e a necessidade 

de cada Entidade nos impõe maior responsabilidade, e é isso que queremos 

exercitar nos participantes. Observar que as Entidades eleitas merecem mais 

dedicação e atenção especial. 

 
 
 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA:  
 
 
 
Cartazes em todas as Subsecções e Salas do Advogado nos Fóruns, Seccional, 

CAASP, em todos espaços CAASP, Faculdades, Jornal do Advogado, 

correspondência eletrônica, mala-direta, TV OAB e outros que forem julgados 

necessários. 

 
 
 
O PROJETO, O OBJETIVO E A CREDIBILIDADE:  
 
 
 
O projeto brotou da avaliação da OAB SP, por meio de sua Comissão de Ação 

Social, em uma demonstração do exercício da responsabilidade social. 
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O objetivo é propiciar maior conforto e amor às crianças carentes e, com isso, 

despertar em todos os participantes o verdadeiro sentimento de solidariedade. 

 

Para manter a credibilidade da Campanha, as Entidades indicadas deverão 

estar em dia com seus relatórios contábeis. 

 

A Campanha é uma Ação Social da OAB SP, portanto não haverá premiação 

em dinheiro em decorrência do resultado. 

 
 
 
CONTATO:  
 
 
Comissão de Ação Social da OAB SP  
 
Telefones: 3244-2013 / 3244-2014 / 3244-2015  
 
E-mail: acaosocial@oabsp.org.br 
 
Endereço: Rua Anchieta, 35 - 1º andar, Centro - São Paulo 
 
 
 
 

SOLIDARIEDADE, ESTE É O NOSSO LEMA! 
 
  
 
 
 

Luiz Flávio Borges D’Urso 
Presidente 

 
 
 
 

Ligia Dolores de Oliveira Roxo 
Presidente da Comissão de Ação Social 

 
 


