
Artista, atleta, ator... integrantes plurais
Gincana de Vera Cruz começa hoje à noite e vai desafiar seis equipes. Tarefa de abertura é montar torcida organizada para agitar a Praça

FO
TO

S 
AR

AU
TO

Largados, Kabonghi, Xiruz, Selvagens, Los Refugos e Kaimana darão o máximo de empenho para buscar o título da 30ª edição

Ginásio do Parque de Eventos recebeu nova pintura

lucAs bAtistA
materia@jornalarauto.com.br

Reservado hotel para 
secretário de Carlos Barbosa

AGENDA AO PÚblicO

cObERtuRA ARAutO

A AbERtuRA

sEXtA-FEiRA
19 horas: abertura, na Praça 
José Bonifácio

sÁbADO
14 horas: tarefas esportivas, 
no Clube Vera Cruz

19 horas: tarefas artísticas, 
no ginásio do Parque de 
Eventos

DOMiNGO
14 horas: desfile temático, na 
rua Cláudio Manoel.

Na Gincana de Vera Cruz, a 
cobertura do Grupo Arauto 
é tradição. As equipes do 
Jornal, da Rádio e do Portal 
se unem e trabalham no pré, 
durante e no pós-gincana. 
Aos internautas, fique conec-
tado em portalarauto.com.br. 
Há um link na capa do Portal, 
que redireciona às informa-
ções da Gincana. Nas redes 
sociais do Grupo, acompanhe 
os detalhes e bastidores da 
cobertura. Na frequência 
95,7 FM ouça flashes do 
evento. E na edição impressa 
do Jornal, todos os detalhes 
do espetáculo que encanta 
Vera Cruz.

Na noite do dia 15, as equipes conheceram a proposta para a 
tarefa de abertura da Gincana. Ela pede torcidas organizadas 
na Praça José Bonifácio. Todos precisam estar uniformizados, 
com a identificação da equipe. Também é preciso compor 
um canto/apresentação e criar uma coreografia, semelhante 
as de estádios de futebol. Poderá ser usado qualquer objeto 
musical, mas pelo menos um de sopro e um de percussão. Um 
integrante inscrito deve ser o animador e ficar posicionado 
à frente da torcida. Equipamentos pirotécnicos, palavras de 
cunho ofensivo e papel picado não serão permitidos.
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O espetáculo vai começar. 
Na noite desta sexta-feira, 
dia 25, Vera Cruz dá início a 
mais uma Gincana Municipal. 
Será a 30ª edição e cheia de 
desafios. Como novidade este 
ano, já exigiu que as equipes 
gravassem um vídeo falando 
das projeções para daqui al-
guns anos. Deu como tarefa 
também a montagem de uma 
torcida organizada. Essa, aliás, 
será a apresentação que abre 
a disputa de 2018. Kabonghi, 
Kaimana, Largados, Los Re-
fugos, Selvagens e Xiruz já 
ensaiam há alguns dias para 
fazer bonito em frente à Praça 
José Bonifácio. O início da 
Gincana, que marca também 
a abertura dos festejos de 59 
anos de Vera Cruz, será às 19 
horas.

Logo depois da abertura, se 
continuar a tradição dos últi-
mos anos, a correria começa. 
Os caminhos levam líderes e 
representantes à Câmara de 
Vereadores (QG da Comissão) 
para a definição de um bocado 

de tarefas. O tema do desfile 
temático, marcado para a tarde 
de domingo, a partir das 14 
horas, na rua Cláudio Manoel, 

além dos shows que devem ser 
apresentados na noite de sá-
bado, a partir das 19 horas, no 
ginásio do Parque de Eventos, 
devem ser conhecidos.

Nos últimos anos, a fim de 
dar ainda mais emoção aos 
gincaneiros, o tema do desfile 
não é sorteado. Para a defini-
ção, é exigida a busca de um 
ou mais itens, quase sempre 
históricos. Em 2017, a comissão 
pediu um certificado de reser-
vista. A equipe que trouxesse o 
mais antigo escolhia primeiro. 
Foi a Los Refugos. Ela deci-
diu por Guerra Farroupilha, 
emocionou no desfile e fez a 
maior  pontuação nesta tarefa 
na edição passada. 

MAis tAREFAs
Durante todo o fim de sema-

na, os centenas de envolvidos A Gincana de Vera 
Cruz movimenta mais do 
que as equipes e os ve-
ra-cruzenses. Neste ano, 
o secretário de Espor-
tes, Lazer e Juventude de 
Carlos Barbosa, Marcos 
Schneider, é presença con-
firmada no espetáculo. Ele 
estará hospedado num 
hotel do Centro do Muni-
cípio, junto com a esposa 
e o filho. O intuito dele é 
ver de perto as disputas 
locais e usar como modelo 
na cidade da serra gaúcha. 

Há alguns dias, ele e 
uma comitiva do muni-
cípio estiveram em visita 
a Vera Cruz. Conversa-
ram com a comissão ela-
boradora, Prefeitura e 
equipe do Jornal Arauto. 
Encantaram-se com tudo 
que é feito aqui. Além de 
Schneider, outros quatro 
apartamentos estão reser-
vados para profissionais 
que ajudarão as equipes 
na Gincana. É a paixão 
local movimentando a 
economia da cidade.

na Gincana de Vera Cruz 
devem realizar de 35 a 40 
tarefas, segundo a comissão 
elaboradora, formada por 
Marcelo Henrique de Car-
valho, Paulo Celso Gerhard 
JR, Leonardo Souza e Mário 
Peiter. Os assuntos serão dos 
mais variados. De acordo com 
os organizadores, a palavra 
que define o evento deste ano 
é plural. 

O diferencial da 30ª edição, 
aponta o Município, é a vinda 
de jurados técnicos para a 
avaliação de tarefas artísticas, 
desfile, foto e vídeo. Eles esta-
rão por Vera Cruz no fim de se-
mana e devem também passar 
pelos QGs das seis equipes. O 
ginásio do Parque de Eventos, 
que sedia as tarefas artísticas, 
também recebeu nova pintura.


