
A primeira tarefa da Gincana Municipal 
de Vera Cruz deste ano já foi cumprida pe-
las equipes. Cabia a cada uma a gravação 
de um vídeo, nos moldes do solicitado pela 
Rede Globo, na campanha “O Brasil que eu 
quero”. Kabonghi, Kaimana, Largados, Los 
Refugos, Selvagens e Xiruz tinham a incum-
bência de ir até um local bem conhecido do 
município e dissertar sobre “qual a Gincana 
que eu quero para o futuro?”. Teve quem foi 
na Caixa D’Água, no trevo de acesso à cidade, 
na Cascata Cantinho Colonial, na Praça José 
Bonifácio. O local era a critério da equipe. O 
importante era cumprir a tarefa. Veja o que 
cada equipe disse no vídeo:

XIRUZ | TREVO DE ENTRADA A VERA CRUZ
“Uma gincana que nunca perca a essência, em 

que a competitividade nunca ultrapasse a linha de 
amizade entre as equipes e que o espírito ginca-
neiro se perpetue de geração para geração. Força, 
diversão e união é o que queremos.”

KABONGHI 
TREVO DE ENTRADA A VERA CRUZ
“Uma gincana com muita integração entre a 

comunidade e os gincaneiros, com tarefas show 
e desfi le criativas e encantadoras, que se tornem 
um verdadeiro espetáculo aos olhos do público. E 
claro, uma competição saudável entre as equipes, 
com muito respeito e esportividade.”

LOS REFUGOS
PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO
“Que todas as crianças, assim como eu, tenham 

a oportunidade de saber competir, fazer novos 
amigos, divulgando a cultura da minha cidade. 
E, o mais importante, ajudando a minha equipe 
que é a minha paixão.”

SELVAGENS 
KOPP TECNOLOGIA
“A gincana que eu quero para o futuro reúne di-

versos sentimentos e fatos, como a organização das 
equipes em 2011, quando entramos para a história 
mundial. E a paixão que faz com que cada um de 
nós viva esse sentimento de gincaneiro da maneira 
mais verdadeira possível. Desejo que esse legado de 
amor, enraizado em nossos corações, não se perca. 
E que as próximas gerações continuem fazendo 
história no maior evento do nosso município.”

KAIMANA 
CAIXA D’ÁGUA
“Uma gincana que continue cultivando valores 

positivos entre os gincaneiros, como a organização, 
a disciplina, a superação dos próprios limites, o 
respeito e a tolerância com outros. Os futuros 
gincaneiros precisarão cultivar muito isso em 
suas vidas.”

LARGADOS
CASCATA CANTINHO COLONIAL
“Uma gincana na qual as tarefas exijam mais 

o que é daqui, do nosso povo. Que haja integração 
das equipes durante a realização das tarefas. Que 
valores como honestidade e união prevaleçam 
sempre. E, principalmente, que a equipe Largados 
conquiste o título na disputa.”
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A primeira tarefa da Gincana Municipal SELVAGENS 

Já tem tarefa cumprida

ASSSISTA

Cada equipe postou seu vídeo, na terça-
feira, em sua página oficial no Facebook. 
A tarefa pedia que marcasse a página da 
Gincana Municipal de Vera Cruz. Os seis 
vídeos estão disponíveis para acesso.

Nova era das Gincanas

AR
Q

U
IV

O
 D

IV
U

LG
AÇ

ÃO

Depois das gincanas automobilísticas e das disputas or-
ganizadas pela JUCA e pelo Clube Vera Cruz, o maior evento 
local passou a ser promovido pela Prefeitura. Tanto que no 
livro da gincana, a transição é considerada como uma “nova 
era das Gincanas”. Pois foi em 2, 3 e 4 de junho de 1989 que 
oito equipes disputaram a primeira Gincana Municipal. Sírio, 
Comando Abutre, Gang, Até o Fim, ACEV, Kaimana, Nego Bão 
e Equifree se depararam com 18 tarefas. Melhor para a Sírio, 
que venceu a disputa. Os integrantes da equipe campeã eram 
Eduardo Kroth, Luciano Wild, Eduardo Rohlfes, José Rohlfes 
Junior, Elário Heck, Carlos Lagemann, Renan Scherer, André 
Back, Gustavo Mueller, Gilson Mueller e Márcio Hoesker.

Aquela gincana contou com duas inovações: a Tarefa 
Desfile, realizada na tarde de sábado (hoje é domingo à 
tarde), e a Tarefa Noturna (hoje conhecida como Enigmática) 
e divulgada no sábado à noite. Consta no livro que já havia 
ocorrido desfiles das equipes em Gincanas anteriores, só que 
em estilo livre, sem valer pontos, sem regras impostas e que 
era mais uma forma de fazer um barulho pela cidade para 
chamar a atenção da população.

Em 1989, porém, a Comissão estabeleceu que o desfile 
seria competitivo, teria regras e valeria pontos, o que en-
grandeceu, em muito, a Gincana. Pois o primeiro desfile da 
história das Gincanas (valendo pontos) determinou que as 
equipes se apresentassem ao estilo das bandas marciais, 
que existiam em alguns colégios, com baliza(s), bumbo(s), 
instrumento(s) de sopro e música(s) adaptada(s) à ocasião.

Os desfilantes deviam estar uniformizados e marchar de 
forma similar à dos integrantes dessas bandas.

Além disso, as Equipes tiveram que criar três cartazes (ou 
dois cartazes e uma faixa), devendo um deles saudar os 30 
anos de emancipação de Vera Cruz, outro informar o nome 
da Equipe e o terceiro mostrar um lema, provérbio ou o que 
os desfilantes entendessem adequado ao momento. 

A partir desta edição, a Prefeitura de Vera Cruz assumiu 
definitivamente a promoção do evento.
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