Diretrizes: Guinness World RecordTM
Dia Mundial das Hepatites 2012
No dia 28 de julho, nossa comunidade de hepatite global se unirá por todo o mundo para promover a
conscientização e lutar contra o estigma.
Esta é a nossa chance de destacar a hepatite, nossa oportunidade de fazer com que a doença seja
reconhecida em nível global. E qual é a melhor maneira de fazer isto do que alcançar um Guinness
TM
World Record para a hepatite?
Todas as pessoas podem se identificar com uma tentativa de quebrar um recorde, não importa onde
a pessoa viva, o idioma que fala, ou a idade. Uma tentativa de quebrar um recorde tem a ver com
definir uma meta aparentemente impossível e demonstrar determinação para alcançá-la. Já
demonstramos que podemos fazer isto com a resolução da OMS.
Também tem a ver com mobilizar nossa comunidade e mostrar aos
nossos governos que somos uma voz poderosa que não pode ser
ignorada. Portanto, é extremamente importante a participação do
maior número de pessoas possível. Porque, se não dermos importância
à participação em uma simples ação, nossos
governos podem sentir que não precisam se preocupar em dedicar
os recursos necessários para cuidar da hepatite como queremos.
Se estamos chamando a atenção e fazendo uma mudança,
precisamos nos unir em nossas ações. Junte-se a nós
para criar um evento global inesquecível e para ajudar
a fazer com que a hepatite alcance um lugar permanente nos livros
dos recordes!

Você sabia?





Charles Gore
Presidente
Aliança Mundial contra a Hepatite

98% das pessoas
reconhecem a marca
TM
Guinness World Record no
mundo anglófono
O livro do Guinness World
TM
Record é o livro protegido
por direitos autorais com
maior vendagem no mundo
inteiro
TM
O Guinness World Records
existe há 55 anos

A Aliança Mundial contra a Hepatite está planejando uma tentativa no Guinness World
TM
Record para celebrar o Dia Mundial da Hepatite de 2012. Esperamos que muitas
organizações no mundo inteiro participem do recorde no mesmo dia, 28 de julho de 2012. Este
documento contém informações sobre o que você precisa fazer para participar.
Título do recorde: a maior quantidade de pessoas realizando ações “não vejo, não ouço e não falo”
durante 24 horas em diversos locais por todo o mundo.
Tema do recorde [saindo da caixa]:
Estas ações estão relacionadas a um provérbio conhecido como “Os três macacos sábios”. Estes
macacos são Mizaru, cobrindo os olhos, que não vê o mal; Kikazaru, cobrindo as orelhas, que não
ouve o mal; e Iwazaru, cobrindo a boca, que não fala do mal. Existem muitos significados associados
ao provérbio, mas o mais utilizado é para indicar as pessoas que lidam com os problemas
recusando-se a reconhecer a existência dos mesmos. Este tema foi escolhido para destacar que, em
todo o mundo, a hepatite está sendo ignorada. Por meio da publicidade sobre o evento, esperamos
incentivar as pessoas a enfrentar a hepatite.

Um dos cartazes da campanha de 2012 utiliza a imagem dos três macacos
para comunicar a necessidade de enfrentar a doença.

Tentativa de quebra de recorde:
O quê?
 Repetição das ações dos três macacos (consulte abaixo).
Quando?
 28 de julho de 2012
 O evento do recorde deve ocorrer nas 12 horas antes ou depois das 12h (meio-dia) UCT+1
(horário local em Londres, Inglaterra); e
 se possível, realize o evento às 12h (meio-dia) no horário local para associá-lo ao fato de que
a hepatite afeta 1 em cada 12 pessoas.
Requisitos mínimos

TM

O Guinness World Records possui requisitos estritos sobre o que deve ser feito para garantir que a
tentativa seja qualificada como um recorde. Os requisitos obrigatórios para o evento estão
descritos na caixa abaixo:











Pelo menos 25 pessoas precisam participar (sem contar com os supervisores).
Duas testemunhas independentes. Estas precisam ser membros respeitados da
comunidade. Podem ser parlamentares, vereadores, funcionários públicos, professores,
policiais, etc. As testemunhas devem ser independentes uma da outra. A função das
testemunhas é contar pessoalmente os participantes e verificar o recorde por meio de uma
declaração por escrito para a Aliança Mundial contra a Hepatite enviar ao Guinness.
Um supervisor para cada grupo de 50 participantes. Os supervisores apoiam as
testemunhas na verificação de que todas as pessoas estejam participando completa e
corretamente no evento. Os supervisores não devem ser funcionários da sua organização.
Um local público ou aberto à inspeção pública e que possua entradas e saídas
controladas, com sinalização adequada, para que o número de pessoas entrando e saindo
possa ser contado e controlado. Se um local externo for usado, uma área pode ser separada
usando barreiras ou fita.
A mesma sequência deve ser realizada por cada pessoa, ao mesmo tempo (consulte
abaixo para ver a descrição).
Um método de contagem correto para garantir que você saiba quantas pessoas
participaram, que você deve informar antecipadamente à Aliança, para que o Guinness
TM
World Record possa aprovar (consulte abaixo).
Declarações das testemunhas – dois supervisores devem confirmar o recorde por meio de
declarações das testemunhas, que devem ser enviadas à Aliança Mundial contra a Hepatite.
Um formulário será enviado depois.
Uma fotografia colorida de alta qualidade em formato digital (tirada a 300 dpi com
tamanho de 15 cm x 15 cm), ou em formato de impressão fotográfica ou slide tradicional.
Fotocópias a cores não são aceitáveis. É necessário demonstrar a escala da tentativa e
incluir todos os participantes na foto.

Informações adicionais
Local
Para realizar sua tentativa do recorde, você precisa encontrar um espaço local, que pode ser uma
edifício público ou um espaço ao ar livre, por exemplo, um saguão de uma escola, pátio, edifício
público, ginásio ou quadra esportiva.
Sugestão
Escolha um local com fácil acesso para as pessoas que participarão. Também pode realizar o evento
em uma área movimentada, para chamar atenção, ou em um local interessante ou belo, para que o
evento seja o mais visualmente impressionante possível
Preparação
O que precisa ser considerado:
 ter um palco elevado, onde ficarão as pessoas que liderarão a sequência dos gestos. Elas
podem usar um fone com microfone, se necessário, para que todos possam escutar
perfeitamente as instruções; e
 uma mesa de inscrição na entrada, para contar as pessoas (consulte a seção abaixo).

A sequência da tentativa de quebra de recorde
O objetivo da tentativa é ter a maior quantidade de pessoas realizando as ações dos três macacos. A
sequência deve ser realizada simultaneamente por cada uma das pessoas. Portanto, é melhor ter um
líder para orientar a sequência em um palco visível a todos os participantes.
A sequência das ações será conforme descrito abaixo:

As pessoas cobrem os olhos com as mãos – sem ver (ficar 5 segundos assim)

As pessoas cobrem as orelhas com as mãos – sem ouvir (ficar 5 segundos assim)

As pessoas cobrem a boca com as mãos – sem falar (ficar 5 segundos assim)
É recomendável repetir a sequência diversas vezes para garantir que todas as pessoas tenham
participado.
Contagem dos participantes
Todos os participantes devem ser contados na área da tentativa e as organizações precisam
fornecer evidência dos métodos de contagem. Existem algumas maneiras de fazer isso de forma que
o Guinness aceite:
a. Distribuição em grade dos participantes – é possível dispor os participantes em
linhas ou quadrados, para que cada espaço contenha um número específico de
pessoas. Estas unidades podem depois ser contadas para registrar um total final
b. Contadores: 2 em cada entrada, operados por pessoas independentes
c. Canhoto do bilhete, entregue na entrada
d. Pulseiras, com código de barras ou numeradas individualmente e entregues na
entrada
Qualquer pessoa que saia da área do evento antes do final do recorde deve ser eliminada da
contagem pelos supervisores.
Arbitragem do evento
Para que a tentativa seja qualificada como parte do recorde global, é necessário coletar evidências
do local e enviar à Aliança Mundial contra a Hepatite, que fará o registro para a tentativa de recorde
mundial no Guinness em nome de todas as pessoas que estiverem participando.
Lembre-se de que o requisito mínimo para evidência é a apresentação das declarações de duas
testemunhas e uma fotografia colorida de alta qualidade.
Caso tenha, também pode enviar:
 recortes da cobertura da mídia, de jornais locais ou nacionais, revistas especializadas ou de
interesse geral e gravações de reportagens feitas pela TV ou pelo rádio; e
 as filmagens podem ser enviadas eletronicamente, em formato VHS (PAL ou NTSC), DVD ou
CD-ROM.
Sugestão
Quanto mais informações enviar, maior a chance do seu evento se qualificar para o recorde.
Portanto, envie toda a evidência que tiver disponível.
A evidência acima deve ser enviada por e-mail, no mesmo dia do recorde, para o e-mail
contact@worldhepatitisalliance.org. Se desejar enviar conteúdo em vídeo para a Aliança em um
DVD, pode enviar para:
Felipe Fouto
World Hepatitis Alliance
1, Baden Place
Londres
SE1 1YW
Reino Unido
Você precisará entrar em contato pelo e-mail contact@worldhepatitisalliance com detalhes até 28 de
junho, no máximo.

O que a Aliança precisa saber antes do evento:
 O evento escolhido, para garantir que atende as diretrizes
 Os nomes e cargos das duas testemunhas
 O método de contagem escolhido
Materiais

Você pode considerar desenvolver os seguintes materiais para o evento:





publicidade – para recrutar participantes, você precisa anunciar o evento antes, com
cartazes, panfletos, alertas por e-mail aos membros, etc.;
para conquistar o compromisso das pessoas, pode fornecer um formulário de inscrição,
pedindo os detalhes de todos, para que você possa enviar informações finais;
perto da data, faça e distribua um pacote com todas as informações finais, inclusive
instruções, local, hora, etc.; e
sinalização no dia – tenha diversos materiais visuais sobre a sua organização e sobre a
campanha “Está mais perto do que você imagina”.

Aproveitando ao máximo o seu evento
Além dos requisitos oficiais, existem algumas coisas que você pode fazer para aproveitar ao máximo
o seu evento, para a publicidade da sua organização; por exemplo:
 incluir um elemento educacional no dia: enquanto os participantes estiverem juntos, pode
realizar um pequeno discurso sobre o dia e por que precisamos nos unir para apoiar o
tratamento da hepatite;
 fornecer lanches ou outro entretenimento;
 convidar celebridades para participar e jornalistas para fotografar o evento;
 vestir camisetas com os logotipos da campanha;
 explorar diferentes ângulos com o fotógrafo, por ex., uma foto de cima, para obter o máximo
impacto; e
 carregar fotos nas plataformas de mídia social, como facebook ou twitter, e incentivar os
participantes a fazer o mesmo.
Negativa de direito
TM
Guinness World Record ou a Aliança Mundial contra a Hepatite não aceitarão qualquer
responsabilidade pela segurança dos participantes ou espectadores em qualquer tentativa de quebra
de recorde. Você é exclusivamente responsável por garantir que todas as medidas de segurança
estejam implementadas e que todos os equipamentos usados sejam adequados e verificados
minuciosamente antes da realização da tentativa de recorde e em conformidade com todo e qualquer
regulamento e lei de segurança e saúde local.

Boa sorte!

